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I.

Krejí: Hej, Pst! Hej, sousede, na slovíko!

Tesa: Jdi si po svém a nech m na pokoji!

Krejí: Jen slvko. Nic nového?
Tesa: Nic, leda že o novj-^ch vcech hovoit nám

zakázáno.

Krejí: Jak to?

Tesa: Pistupte sem k domu! Dejte si pozor!

Vévoda z Alby hned pi svém píchodu sem vydal

rozkaz, dle nhož, hovoí-li na ulici dva ti spolu,

jsou bez vyšetování vinni zloinem velezrády.

Krejí: ó jé!

Tesa: Pod trestem životního kriminálu je za-

kázáno mluvit o státních záležitostech.

Krejí: ó té naší svobody!

Tesa: A trest smrti stihne každého, kdo se o

jednání vlády vysloví s nelibostí.

Krejí: Ó naše hlavy!

Tesa: A velikými sliby zvou se otcové, matky,
dti, píbuzní, pátelé, služebnictvo, aby udali

zvláš dosazeným soudm vše, co se dje ve

stavení.

Krejí: Pojte dom!
Tesa: Poslušným a hodným pak jest slíb.^no,

že ani na tle, ani na cti a na statku jim ublíženo

býti nemá.



Krejí: Jaká to milostivost! Však
atd. atd. Dle Goethova „Egmonta" odehrála se tato

scéna v Bruselu roku 1567, ve skutenosti odehrá-

vala se nesíslnkrát v zemích koruny eské v le-

tech 1915—1916.

Možno konstatovat, že bhem posledních ti set

let je navštvován národ náš as od asu perseku-

cemi jako jiná zem zemteseními. Velmi dklad-
ná persekuce padla na nás hned po bitv na Bílé

Hoe, byla to persekuce, již možno nazvat císa-

skou : mla stihnout rebelantské pány, málem však

by byl pod ní dodýchal eský lid. A to bylo první

neštstí — ne pro nás, národové pekají vždycky
své dynastie — ale pro ty, kdož ji provedli. eka
krve zaala téci mezi nimi a námi — a taková krev

nevysýchá nikdy. — Persekuce, jež jí následova-

la, byla také zajímavá, pojmenoval bych ji nábo-

ženskou — zajímavou je proto, že ji tuze plasticky

vylíil Jirásek ve svém velkolepém „Temnu" —
dopadala na knihy a lidi, kteí vyznávali jinak, než

svatá ímsko-katolická církev pedpisovala, což

zase bylo neštstím církve — husitství doutnalo u
nás pod popelem vždy— svatá církev se piiova-
la, aby doutnalo dál. — Další persekuce, již možno
pirovnat k zemtesení stálému, ponvadž trvala

daleko pes sto let, byla persekuce panská, a stíha-

la robotní lid — Jirásek, Svátek a jiní ji také zají-

mav popisují, nedopadla sice na národ v celku,

za to však na peetné jednotlivce. — Persekuce



metternichovská byla jednou z mírnjších: ne-

stihla pouze nás echy, nýbrž všechny národy ra-

kouské, ba, valný díl Evropy. Mírnjší byla proto,

že ponechala tlm volnost pohyb, bylo dovoleno

jíst, pít, spát, bdít, tancovat, plovat, procházet se,

bruslit atd. — za to duch byl zaven do temné ko-

mory, kde byly zabednny okna a dvée tak, aby
tam nevniklo svtlo a erstvý vzduch — proto je

chudinká naše obrozená literatura tak krotiká a

buditelov naši bední tichošlápci. — Duše nepote-
bovala ani vidt, ani slyšet, jediná její touha mla
být: být dobrým poddaným svého zempána. — Po
roce 1848 zaíná persekuce politická, jež odváží

Havlíka do Brixenu, sesazuje nepohodlné úadní-
ky a profesorj% konfiskuje knihy, zastavuje no\ány,

zavírá redaktory, posílá do Prahy ízné místo-

držitele, staví eské lidi ped nmecké soudce

a trvá také hezkou adu let, vystupujíc nkdy sil-

nji, nkdy jen lehce, nkdy zmlkajíc na as, aby
— odpoinutá — zaala hned nato znova. — A tak

jsme se dožili persekuce let 1915—1916, kterou

možno oznaiti jako persekuci vojakou.
Jisto jest, že lidský duch, jenž pesn dovede

vyložit všechny vrstvy staroímské historie a i»á

pam pro dynastie starého Egypta, velmi le»v.e

zapomíná událostí roku pedešlého. A to je chyfia,

nebo letošek roste z loska a kdo na loský rok

zapomnl, mže lehce mít tuze ki%ý názor "^a rok

letošní. Proto je vhodno, aby se v pamti naší stále



oživovalo všecko tak, by nebylo možno zapome-

nout. A v prvé ad musíme mluvit my, kteí jsme

byli tak trochu pi tom, musíme povdt své

dojmy, zkušenosti, pozorování, aby píští djepisci

mli spolehlivý materiál k djm tchto dvou let.

Ano, o naše djepisce je nutno se postarat.

Rámec je asi tento: Pi vypuknuti války ode-

vzdal nebožtík císa ást své vladaské mocí

hlavnímu stanu vojenskému, jehož elnými ped-
staviteli byli, vedle vrchního velitele arcivévody

Friedricha, Conrad von Hótzendorf, podmaršálek

Metzger a plukovníci Slameczka a Gregoi. Hlavní

stan obracel svj bdlý zetel nejen na nepítele

vnjšího, ale ovšem, což pirozeno, i na záškodni-

ka vnitního. A tu se stal tragický omyl, jenž ml
dalekosáhající následky: v mylném pedpokladu,

že Rakousko-Uhersko, soustátí s vtšinou slovan-

ských národností, když vypovdlo válku jediným

tem slovanským státm zahraniním, nenajde

souhlasu a patiného nadšení pro válku tu u své

slovanské vtšiny, a vtšina ta, jak dokázala mo-
bilisace, dávala loyáln císai, což je císaovo —
zaal se hlavní stan dívati s nedvrou na slovan-

ské národnosti, pozdji i na italské a ješt pozdji
i na rumunské své píslušníky, a dávaje dívjší
civilní správ — ona existovala jen dle jména,

stavši se ve válce poslušnou pomocnicí orgán
vojenských — vinu laxní patriotické výchovy, ne

dosti vštpovaného rakušanství, trpného parti-
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kularismu, nedbající shovívavosti ve vcech dyna-

stických a náboženských, slepoty vi všelijakým

centrifugálním snahám, chopil se výchovy té sám
a chtl ji provésti po vojensku: rychle a dkladn.
Jist, že jedna okolnost byla pro nj velmi \ý-

znamna: Bethmann-Hollweg pronesl v íšském
snmu nmeckém e, v níž mluvil „o sútování

mezi germánskou a slovanskou rassou", kteréžto

slovo zstalo z Rakousko-Uherska, vtšinou slo-

vanského, bez vyvrácení; mlela ti hrabata, Tisza,

Berchtold a Stiirgh, mlely i národnosti, bojující

pod dvojhlavým orlem proti Rusm, Srbm a er-
nohorcm — a mlení to bylo dojista vojenské

správ nápadno — zase mylný pedpoklad, jenž

posiloval tragický omyl: vedoucí hrabata pe-
hledla asi vtu kancléovu a národové rakouští

se ozvat nemohli — nebylo parlamentu, nebylo

tribuny, ale mlení bylo považováno za poouchli-

ctví a známku tajeného nepátelství k situaci íše.

A tak zaala patriotická výchova. V království

eském, v Halii, v Chorvatsku, Dalmácii — všu-

de vojáci ukazovali civilní správ, eho opomíjela

a jak se to dlá. Zaveden nový duch do škol a ui-
telstva: ítanky, kde se mluvilo o království e-
ském, byly konfiskovány; zemské barvy, a byly

na šatech, na škatulkách sirek, na obalech cukrlá-

tek — zakázány; lidové popvky a národní písn,

staleté a nevinné jako boží den — byly zakazová-

ny; byly zabaveny zpvníky, byly zabavovány



knihy, staré sborníky, verše, prosa; noviny vy-

cházely plny slepých bílých oken a pinášely lán-
ky, dodané jím z policie a ty musily pinést na
elném míst pod trestem okamžitého zastaveni,

a vycházely, aby v posled byly pec jen zastaveny;

podezelí lidé — oh, slavná okresní hejtmanství,

etníci a státní policie mly tehdy tuze mnoho
práce! — byli odváženi a internováni v tábo-

rech; odvedencm vepsáno do dokumentu uria-

šovské p. v. (politisch verdáchtig), kterážto dv
písmenka doporouela nositele svého po všech

bojištích, a v Rusku, a v Srbsku, a v Rumun-
sku, a v Itálii, stálému písnému dozoru a jiným
nepíjemnostem; byla zachycována a tena kores-

pondence; lidé všech vrstev a stav žili pod stálým

policejním dozorem; hostince, kavárny, divadla,

promenády hemžily se špicly a špehování vni-

kalo i do rodin; anonymní udání pršela ze všech

konc a na základ jich konaly se výslechy, do-

movní prohlídky, zatýkání, vznní; dtinské
letáky byly, bozi vdí jak, rozšiovány mezi pokoj-

ným obecenstvem, a bda každému, o nmž se

prokázalo, že nco takového ml, etl, nebo jen

zahledl; všecka obanská práva byla zrušena, ne-

bylo svobod osobních, nebylo svobod ústavních,

byly jen vojenské soudy a ty pracovaly, jak praco-

vat musily; eští lidé byli vyšetováni a souzeni

soudci, slvka eského neznajícími; nikdo nebyl

jist ani ve dne ani v noci, pršely provazy, doživot-
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ni vazby, sta a sta rok kriminálu, zabavováno

jmni; zavírány ženy, studenti, komptoiristky,

spisovatelé, poslanci, editelové bank, funkcionái

nejrznjších korporací, hokynái, dlníci, žur-

nalisté, knzi všech vyznání — všecko bylo pode-

zelým, celý národ byl podezelým. Doslovn tedy

jako v Bruselu r. 1567.

Dusné ticho se položilo na celé eské království.

Zbablci zaali poítat s dan>Tni pomry a vychá-

zeli hrzovlád vstíc. Lidé pevné pátee íkali si

s Talleyrandem : Bajonety se dá dokázat všecko na

svt, jen sedt na nich nelze. Pejde to, vme a

doufejme. — V Praze se rodily anekdoty a vtipy,

jež rychlostí svtla se rozletovaly po echách a Mo-
rav a vykouzlovaly úsmv na smíchu odvyklých

tváích národa. Pomalu, ale pevn vyvinul se po-

cit národní pospolitosti, smysl pro národní est
a národní justici a jako špiky svží trávy pod tž-

kým balvanem vyrstala veselá nadje.

Ale to všecko tiše a potají. Na venek se dýcha-

lo tžce, vzduch byl pln hrozné nejistoty. Poítalo-

li se s vynuceným výbuchem njaké revolty, po

niž by se mohlo sáhnouti k prostedkm ješt ná-

silnjším — byli potái zklamáni. Národ mlel.

Od persekuce poblohorské nebylo krutjší nad
tuto vojakou v letech 1915—1916, v království

eském provádnou, ob si stoji dstojn po boku,

ba, persekuce naše je novým souhrnem všech

íí



persekuci, které byly na nás po ti sta rok pro-

vádny.

Dnes doufáme, že byla také persekuci poslední.

Také jako bruselská roku 1567. Chyby v politice

jsou vinou, a každá vina mstí se strašliv.*)

II.

ale dokud v Halii
av echách

kníže Thun

Po prlomu u Gorliq

namluvili Thunovi —

Thun konen uznal, že je nemocen
a byl

není divu, z toho hospodáství

*) Kapitola tato byla censurou z valné ásti vybílena,

což vedlo autora k napsání kapitoly následující.
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21. kvtna 1915 byl zaten dr. Kramá
Stromy kvetly

šumla Vltava dr. Preminger
pan cis. rada chodil po Vidni a tšil lidi: Dr.

Kramá

srdce na pravém miste

Na Ringstrasse

koár justice

kmet osleply

Oba ešti ministi Zenker
a Trnka — španlský
tanec nesmysly. Kdyby
pec Na Hernalser Giirtlu

kulatá vž
atd. tenái totiž vidli, jak v minulém týdni vy-

bílila censura prvni kapitolu mého Kriminálu —
jaktživo nebylo tain na Hernalser Giirtlu ve sku-

tenosti tak isto, a s chuti bych poslal dotyný
orgán s jeho istícím snažením i tam i když
jsem to dotyné íslo uvidl, ml jsem v prvni chví-

li z nho radost: censura není tedy mrtva, naopak:
pracuje, a to je dkazem, že

Na to mi však napadlo, že bych takto svj Kri-

minál chystal jen pro ni a tenái by z nho
nemli ani trochu podívané, i rozhodl jsem se, že
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pokám, až a potom svj Kriminál napíšu.

Abych pak tenástvu ukázal, jak by vyhlížela

kapitola druhá i další, censuroval jsem si ji

sám a jsem zvdav, najde-li milá censura pece
njaký vztah mezi zbylými fragmenty vt a ohro-

ženými zájmy státu, a poze-li pec ješt nkterá
z nich.

Já mohu ekat jeden z nás

a potom ale vím, že

já jí slavnosti v Praze

nekrolog.

ir)

Dokud stáli Rusové v Halii a v Praze místo-

držiteloval kníže Thun, persekuce jakoby si ne-

troufala poádn ^^skoit: tu a tam sebrala

njakou bábu-hokynáku, o které se zjistilo, že

vyprávla lidem, jak jsou Rusové už blízko a za

trnáct dní že budou „tu" — jistil prý jí tak njaký
vandrovní—bába dostala, myslím, trnáct msíc;

*) Ttina vtrem se klátící je lovk! Zaekl jsem se

a také prohlásil, že po tom vybílení, jež stihlo prvou kapitolu,

v „Kriminálu" pokraovat nebudu — a ejhle, jak jsem dostal
zprávu, že do pražské censury pišlo nkolik nových, slušných
sil, píši pece a zas.

Ba, ttina vtrem se klátící!

Ú



nebo: úadní osoba, strážník i policejní agent,

šla ulicí a zaslechla, že v druhém poschodí škrabe

nkdo na houslích cviení — co cviení? to je ru-

ská hymna — a nic plátno, kandidát uitelství

mohl vykládat to a ono a volat celé nebe za svd-
ka, úadní osoba ekla ruská hymna — a kandi-

dát dostal osm msíc. Persekuce tedy jako by si

jen pohrávala — jako když hladový tygr chytá

mouchy. Jen chvilkami uhodila tlajjou, pišlo-li

nco vtšího do blízkosti její: v novinách pak se

etlo, že ta ona známá osobnost „pesthovala se"

do Vídn. Ale dusná nejistota už ležela nad e-
skou zemí.

Po prlomu u Gorlice se všecko zmnilo. Knížeti

Thunovi zaali namlouvati, že je vážn nemocen,
prý mu slábne zrak a trpí prý tím úadováním na
tak zodpovdném míst. Kníže energicky demen-
toval, ale marn. Roznemohl se doopravdy a

odstoupil.

Dne 21. kvtna 1915 byl zaten dr. Kramá.
„Pesthoval se" do Vídn.

Njaký den na to jel jsem do Prahy na svato-

dušní svátky. Ve vlaku jsem se setkal s poslancem
Chocem. Nevdli jsme dosud nieho. Hovoilo
se sem tam, až Chocovi najednou napadlo, že ve
vagón jede s námi hofrát ten a ten, že pjde k n-
mu a vyzví co je nejnovjšího. Vrátil se brzy;

slíbil prý mlet, ale mn to poví: Zatkli Kramáe.
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Já, že to nemožno. — Ano, hofrát tak tvrdí. —
Mleli jsme chvíli. Potom jsem mu dokazoval, že

by to bylo harakiri rakouské politiky v echách;
že kdo ví, jakým dsledným nositelem té politiky

byl práv dr. Kramá v posledních patnácti letech;

že žádná vídeská vláda nemže být tak krátko-

zraká, aby nco podobného provedla; že dr. Kra-
má je persona gratissíma ve všech vídeských
kruzích — Choc kril ramenoma: hofrát tak tvrdí.

Z vlaku bylo vidt lipanské pole. Nebe nad ním
zervenalo a do té krve trel pochmurn erný
kopec s tmavým památníkem Prokopa Velikého.
Dívali jsme se tam. „Ale pak dojde na nás
všechny," povídám Chocovi.

„Dojde, jakáž pomoc."
Tajemství hofrátovo znala zatím celá Praha.

A v tuze rozšíeném vydání. Nikde se vbec ne-

rodilo tolik legend, jako v tch dvou letech v Pra-

ze. Téhož veera ješt slyšel jsem s uritostí tvrdit,

že byla celá Národní rada pesthována v poutech
do Vídn, staiký dr. Mattuš že protestoval, ale

marn, že byl zaten kníže Thun, že byla zrušena
eská universita pro jakýsi protest — lidem nedo-
staovala skutenost, bájili tedy.

Zatení dr. Kramáe bylo však jedinou jistotou,

již jsem si odvážel potom do Vidn.
A jak už lovk je: nechápe cest a prostedk

Osudu, neví, že ze zdánlivého nedopateni jeho
mže po ase vzejít vc nejlepší, pestane mu v-
it a chce napravit chybu jeho — hned po návratu
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svém vydal jsem se k jisté vysocepostavené osob-
nosti, abych ji \'3'^ložil, co jsem byl ve vlaku \yklá-

dal Chocovi a žádal ji, aby zakroila. Vysoceposta-
vená osobnost tak uiniti mohla, tolik jsem vdl.

Pijdu. Excellence zamstnána, není tu. Její

sekretá mn pijal. Tiskl ruku, usmíval se, ptal

se po mém zdraví — já vpadl mu in medias res.

To a to se stalo. Omyl, chyba, nešikovnost, ne-

štstí. Sekretá se okamžit tuze vážn zasmušil
a zmnil hlas z líbezného pítele do suché úad-
nické tóniny: „To máte tak, dokud Thun byl

místodržitelem, držel Kramáe, a Kramá ve své

bohorovnosti myslil, že se mu nemže nikdy nic

stát, že si na nj nikdo troufat nebude. Ale Thun
šel, sáhlo se na Kramáovu korespondenci a facit

je, že sedí v garnisonním vzení."

Ukazoval jsem na následky inu toho v echách
— sekretá zervenal a povídá : „Národ se uklidní

a pijde k rozumu. Ti, kteí ho vedli, svedli jej.

Politikové, literáti — ano, všichni jste \dnni! Po-
dívejte se, mám psa, Valdíka; pijdu dom, on
leží na koberci na sluníku a blažen spí. Já ho
zanu litovat: Ale, Valdíku, chudáku, ty jsi tak
opuštn, nikdo se o t nestará — a milý Valdíek
zane kuet a litovat sám sebe, jako by mu oprav-
du náramn bylo zle. eskému národu zle není,

naopak, ale vy, literáti, politikové a"

„Pokejte, doktore, malou poznámku k té vaší

psí idyle. Pes — souhlasí. Ale nesouhlasí pokoj,
koberec, a na sluníku jsme už docela nebyli nikdy.
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Ostatn — jsme hotovi, k Excellenci nepjdu. Má
úcta."

Ta psi idyla mne rozehála dkladn. A otevela
mi perspektivu hodn dalekou: nyní mi bylo jasno
všecko, co se dlo, dje a díti bude. .

.

Zprávy o doktoru Kramáovi se trousily a trou-

sily. Prý ho vyšetuje dr. Preminger — kdo je dr.

Preminger? Je z Cernovic. Cis. rada Penízek
ujišoval pesvdiv každého na potkání: „Dr.
Kramá mže mluvit o štstí, že se dostal do ru-
kou bukovinského žida, který má srdce na pravém
míst." Dobrá. Skuten objevila se povst, že
proces bude, a že potrvá nkolik dní. Oberleut-
nant Preminger jezdí prý do Prahy a vyslýchá kde
koho. Stiirgh prý byl v záležitosti té u audience.
Deputace mladoeských poslanc byla ve slyšení

v hlavním stanu. Prý všecko dobe dopadne.

Oba eští ministi sedli pevn ve svých keslech,
což vzbuzovalo také jakousi dvru. Mohli by
zstat, kdyby bylo proti Kramáovi nco závaž-
ného? Nemohli — vždy v osob dra. Kramáe
byl trefen celý národ. A kdyby nebylo nieho?
Tím spíš by nemohli. Ovšem, tak se usuzovalo
v lidu, oba ministi však našli východ jiný: zstali.

Aby prý zabránili ješt horším vcem, jež se pi-
pravovaly, a z nichž nkteré mohly být katastro-

fální. A prý také zabránili. Bude úlohou
djin rozsoudit, co by bylo bývalo lepší a est-
njší. Dnes mžeme tvrditi s deterministy, že co

se stalo, státi se musilo a mžeme dodat, dobe,
že se tak stalo, jinak dnes by nebylo, co dnes je.
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Bylo tehdy pkné jaro. Nebe ist modré den co

den, duch svží, ptáci zpívali, armády centrálních

mocností postupovaly Ruským Polskem vítzn
dál a dál, pevnost padala za pevností, spousty za-

jatc hlášeny v každé zpráv, dobyté kanóny,

strojní pušky, automobily, magacíny potravin,

šatstva, bot — všude radost, nebo novináští
stratégové vstili brzký vítzný konec války a mír,

jenž stojí na obzoru — jen nad zemmi koruny
eské visel erný mrak a pod ním bylo dusno,

dýchalo se nám tžce, velmi tžce.

III.

Bylo to 17. ervna dopoledne. Jdu z úadu, vy-

zdvihnu si poštu, picházím k svému obydlí. Do-
mácí paní sousedního domu, paní Helena Krásná,

je vyložena z okna, kývá na mne a kií: „Jsou

u vás oficíi, chtjí vás odvézt do Prahy!" — Sku-
ten: automobil stojí ped stavením. A njaký
lovk jde opatrn za mnou a nepouští m z oí,
nevšiml jsem se ho ped tím.

Už? pomyslím si. A pro asi? Nevdl jsem, ale

stálý pocit nejistoty, jak jej ml tehdy každý lo-
vk eského jazyka, ml jsem již od zatení dra.

Kramáe. Možná, že njaká denunciace — pršelo

jich tehdy jako kapek jarního dešt — možná, že

pouhá existence moje, možná, že, jak to stilisoval

dr. Herben: njaký generál sedí, dívá se do mapy,
vy jdete mimo nho a kýchnete — generál se obrátí
— a už jste vinen zloinem rušeni vojenských ope-
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raci možná tedy, že jsem takto kýchl —
kdo ví? Uvidíme.
Vejdu do bytu, lovíek z ulice za mnou,
V pokoji ti dstojníci, hejtman, dva nadporu-

íci a maliký dobrovolník, zejm žid, s liším
pohledem. Srážejí paty, pedstavují se. „Ober-
leutnant dr. Preminger," povídá lovk prostední
postavy, sporých svtlých vlas a bledmodrých
oí. To je tedy on. .

.

„Pejete si pánové?"
„Mohli bychom vidt dopisy, které máte od dra

Kramáe? A podívat se vbec do vašich vcí? Zde
je písemný rozkaz!" a Premiger mi podává ceduli.

Razítko, podpis, text hektografovaný, jen jméno
vepsáno a adresa: „Prosím."
lovk z ulice stojí v pedsíni: ,^Nikdo nesmí

z bytu vyjít!" naizuje mu dr. Preminger.
Vyal jsem z truhlice balíek list, jež mi psával

dr. Kramá z Krymu ped šestnácti a sedmnácti
roky a dávám je Premingrovi. „Páni dovolí, abych
se naobdval, že?

Preminger se ukloní: „Podíváme se zatím na
knihy, nás zajímá všecko, vci psané i tištné."

Usedli, vytahují knihy z píhrad, já obdvám
ve vedlejším pokoji. Jsem kliden a íkám si: A
je cokoli — jen žádnou slabost. — Jím pomalu,
zvení je slyšet odmené odfrkávání automobilu,

ve vedlejším pokoji baví se moji hosté. „Povídám
ti, že Rumuni pjdou proti nám, byl jsem deset

rok u rumunského regimentu a znám je," vyklá-

dá hejtman.
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„Nevím," vykládá Preminger a sklapuje hlu-
n njakou z mých knih.

Jsem hotov a jdu k nim.
„Tyhle dopisy vezmu k sob," míní Preminger

a zastrkává listy Kramáovy do náprsní kapsy.
„A te se podíváme, hodí-li se nám ješt nco.
Nejdíve nám ukažte celou svou korespondenci."
„Z doby válené? i vbec?"
„Vbec celou."

Zaínám s nebožtíky. Winter —
„Kdo to byl?"
„Spisovatel, znamenitý lovk." Dále: ech —
„Kdo to byl?"
„Veliký básník. Podmaršálek byl komandován

k jeho funusu" — Vrchlický —
„Ah, Vrhliky — znám. Také mrtev?"
„Slavíek, malí —

"

„Také mrtev?"
„Zastelil se." — Šimáek, Neruda, Sládek —
„Mrtvi? To je hotový hbitov. My chceme živé,"

míní Preminger.
„Zde. Leger."
„Pro Leger? Pro ne Leže?"
„Jmenuje se Leger a žije v Kolín. Básník" —
Preminger se dívá nedviv na dopisy:
„V Kolín? Ne v Paíži?"
„Ah, vy myslíte Louis Leger? Ne, od toho ne-

mám nieho —

"

Odkládá našeho Legra zklamán: „A nemáte z ci-

ziny pražádný dopis?"

„Mám. Zde je list Denisv."
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„ó to je nco!" a bere mi list z ruky.

„Nic pro vás. List starý už asi nkolik rok.
Denis mi dkuje za dedikaci mé knihy Apošto-
lov —

"

„Uvidíme," a list Denisv putuje k listm Kra-
máovým. „Nic vic z ciziny?"

„Nic víc."

„Tedy k vcem domácím."

Otevírám šuplata, rozvazuji balíky — sta a sta

dopis hrne se ven, gratulace, vci literární, úty,
telegramy, záležitosti osobní, výstižky z asopis,
skizy k básním — všecko v eském jazyku a hro-

mady ty si rozdlili ti dstojníci, z nichž jen

hejtman rozuml esky, a dívali se na podpisy,

data a vyptávali se.

Dobrovolník s lišíma oima stojí ve vedlejším

pokoji a eká, až pijde jeho hodina. V pedsíni
hlídá muž z ulice.

Zapaluji si cigáro a nabízím jim. Hejtman d-
kuje; že kouí cigarety. Preminger beze slova

zapálil své trabuko, tetí dstojník, málomluvný
jinak pán, oste poznamenal, že kouí pouze „svá

cigára" a zapálil si také. Dým plyne oteveným
oknem ven, modré nebe je tam rozloženo nad klid-

nou zemí, a bílé nadmuté mráky nesou se po nm
od severu k východu. Papír šustí, list se pekládá
za listem, já, když vidím, že hromad ubývá, do-

pluji je zásobou novou.

„A sem jde agent," porouí dr. Preminger do-

brovolníkovi, „za dva dny bychom nebyli hotovi."
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Pan Kolbe rozumi esky. Dávají mu to ono ku
peteni a vyjádení se. Pan Kolbe te a vyja-
duje se.

Málomluvný našel lístek papíru a podává jej

panu Kolbemu k petení a pekladu. Je to pí-
sloví, které jsem si kdysi poznamenal: Naezat
ezanky a dokazovat, že je to oves, nesmi se ani

oslu. — Pan Kolbe peložil, málomluvný se ptá
Premingra, má-li to vzít sebou. Preminger mávne
rukou. „Ale to má dojista vztah k eskému ná-
rodu," upozoruje málomluvný. „Eh, Unsinn!"
vmšuje se hejtman.

Dr. Preminger odstrí najednou svou hromadu
a natáhne se v židli: „Hrza, jakou spoustu do-
pis máte! Papírová povode!"
„Prosím vás, pro jste zatkli vlastn dra Kra-

máe? To je víc, než chyba, to je hloupost, abych
citoval —

"

„Myslíte?" usmívá se Preminger.

„Nejernožlutjší politik v Rakousku," horlím
dále, „patnáct rok už má u nás doma proto pravé
peklo."

„No, uvidíte, jaké je to jeho rakušanství! Vy
jste byl u nho na Krymu — stýkal se tam s rus-

kými osobnostmi?"

„S osobami dojista, s osobnostmi nikdy.**

„Ovšem, vy jste tam byl už ped sedmnácti roky.
Máte rád Rusy!"
„Ruskou literaturu nade vše, ruského mužika

velice, carismus mén."
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„Vidíte, to vše o vás víme," povídá Preminger
vítzoslavn. „A Angliany?"

„Pane, kdybych byl Anglianem, neml bych
potšení vaší „návštvy" ve svém byt."

Preminger se smje.
„Podívej, to je ten," a málomluvný mu ukazuje

njaký podpis dopisu. Preminger kývá hlavou.

„Zase Leže?" já na to špiat.

„Co je to Volná Myšlenka?" ptá se Preminger
místo odpovdi. „Spolek?"

„Ne, sdružení."

„Tedy spolek."

„Sdružení. Spolek a sdružení jsou pece útvary

rzné."

„Vy jste byl estným pedsedou tohoto" spolku,

že?"

„Ano, byl jsem estným pedsedou tohoto sdru-

žení."

„Jež vede boj proti všem náboženstvím?"

„Jež vedlo boj proti klerikalismu. Vedlo—nebo
hned pi poátku války byla innost jeho i aso-
pisecká i nakladatelská zastavena."

„Máte njaké písemnosti, dokumenty, z nichž

by se mohl lovk pouit, co vlastn sdružení to

chtlo?"

„Pjím vám nkolik roník asopisu, ale vrá-

títe mi je."

„Ovšem a s díkem."
Našel jsem mu dva roníky.
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„Pane Kolbe, podívejte se, tady je báse Franz
II., povzte mi, co v tom je," obrátí se málomluvný
k agentovi.

Byla to báse kdysi v asopisu Neruda uveej-
nná.

„Nic v tom není. Velmi pkné loyální verše.

Jak se vojáci bijí za císae," míní pan Kolbe.

Málomluvný kroutí hlavou: „Že by pan M. psal

loyální verše?... A o Franzi II.?"

„Pane nadporuíku, hrozím mu prstem, „konsta-
tuji, že svou poslední otázkou —

"

Málomluvný se hnviv zardl.
„Pámb ví, žem už bolí kíž," pomohl mu hejt-

man.

Stmívalo se. Šofér pišel nahoru, že nemá u au-
tomobilu lucernu a že by se mlo jet. Já ^'ytahuji

ješt nové balíky.

„Dost, pánové,' prohlašuje dr. Preminger, „po-
jedeme. Co chceš vzít?" obrací se k málomluv-
nému.

„Tohle," ukazuje, „a tohle a tohle." Je toho asi

osm pkných balík.

„Nebude místa v automobilu, jsme t^í —" po-
vídá Preminger.

„Vezmete m s sebou?" ptám se — zapomnl
jsem totiž pln na dobrovolníka ve vedlejším po-
koji.

„O ne, ne, ne!" odmítá Preminger. „Ale kam
s tmi lejstry?"

„Pjím vám kufr, vrátíte-li mi jej," nabízím se.
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„Tady je ješt jeden pokoj?" ukazuje hejtman
na zavené dvee.

„Ano, jsou tam má žena s dcerou," a chci ote-

vít.

„Ne, tam nejdem, s vašhni dámami nemáme co
initi," prohlašuje Preminger.

„Hotovi?" ptá se hejtman.

„Hotovi. Ješt protokol o vykonané prohlídce
a balíky musíme trochu svázat. Hej, dobrovol-
níku!"

Pjil jsem jím kufr. Dobrovolník váže balíky.

Najednou povídá Premingrovi: „Pane nadporuí-
ku, tenhle rytí má na štít ervenobílé barvy!"

Na zdi visí Schwaigrv obraz Dlouhý, Široký
a Bystrozraký. Rytí, jedoucí pes lávku, má sku-
ten ervenobílý štít. Dobrovolník upírá svá liší

oka na nj.

„Pane nadporuíku," upozoruje znovu, „má to

njaký význam, že jsou tady barvy ervená
a bílá?'

„Dejte pokoj a hlete a jste hotov!" zahuí
hejtman. Liší oka se sklopila s uraženou nevolí

a dobrovolníek balí a zavazuje.

Protokol je v minutce hotov. Usnaduji jím,

jak možno. Nechci, aby byly listy spoítány, kufr
pináším, provázky, papír na zabalení — ml-li
lovk celých pt hodin takové hosty ve stavení

touží konen po trošce samoty a klidu.

„Upozoruji vás," povídám Premingrovi, „že

prohlídka byla velmi nedokonalá: je tu nkolik
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tisíc knih, v každé mže být velezrádný doku-
ment—"
„Carský manifest nemáte?"
„Ne."
„Jsme hotovi. Zítra se dostavte laskav na Her-

nalser Giirtel, íslo 126, pokoj 89, k výslechu. N-
kolik malikostí. O deváté hodin, prosím."
„Pijdu dojista."
Podávají ruce, srážejí paty, pan Kolbe a dobro-

volníek snášejí balíky a kufr, automobil se roz-
duruje, sedají, salutují ješt zdola a odjíždjí.

Druhého dne ráno v 9 hodin v jizb 89. na Her-
nalsu Giirtlu. Pokoj nevlídný, pustý, jen ti psací
stoly, nkolik židlí, skíní, na zdi mapa ech, Mo-
ravy a Slezska, u jednoho stolu remingtonka.
Hejtman ze verejška tam sedí a klepe cosi. Abych
se posadil, že Preminger pijde za chvilku.

Pišel. Vera žtívijální, hovorný, dnes jaksi pís-
ný, odmený. Vytahuje ze zásuvky akt, obrátí
nkolik list, vytáhne psaní, podá mi je, abych
prý pekládal. A stopuje mou improvisaci s pe-
kladem, jejž má v ruce. tu, najednou se zarazím...

Ped šestnácti roky, 19. íjna 1899, v den zrušení
jazykových naízení, psal jsem dru Kramáovi na
Krym zuivý list. Pomeje, ohe, síra, petrolej, dy-
namit — co se jen slovy dá íci, napsal jsem a vše-
cko házel na hlavu, o níž jsem se „ale

musím to ísti?" ptám se Premingra.
„Dál!" káže písn.
Peložil jsem list do konce.
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„Co íkáte nyní, he?"
„Práv ten list svdí o tom, co jsem vám vera

vykládal o dru Kramáovi. Vdl jsem, jak raním
jeho loyální city a proto jsem mu to psal. Vte,
že dr. Kramá —

"

„Nechme nyní dra Kramáe stranou, tady, jak
vidíte, jde o vás. Tento list byl nalezen u dra Kra-
máe, vy jste mu jej psal —

"

„Ale vždy práv chci vyložit, pro jsem mu jej

psal a pro v takových výrazech —

"

„Nemyslete," pokrauje Preminger, „že vojenská
justice je njakou slepou bestií. Že hrábne, kde
a kdy se jí zachce — kdyby nebylo tohoto listu,

nebylo by verejší prohlídkj'' u vás —

"

„Konstatuji, že list je psán ped šestnácti roky,

že jsem jej psal ze vzteku a hokosti nad políkem,
jenž byl národu našemu zasazen zrušením jazyko-

vých naízení, že lituji všeho, co v nm je — ale že

všecko to je už dávno prošlé i podle litery zákon-
níka i v mojí duši

—

"

„Tolik také vím a nedlám žádných konsekven-
cí — pikrome k protokolu," a pichystal si arch

papíru a vzal pero do ruky.

S protokolem jsme byli brzy hotovi. Mé styky

s drem Kramáem, rozchod, politické nepátelství

po patnáct let, nco o Volné Myšlence, o pátelství

s Masarykem, o tom nešastném listu — podpis

a dost.

„Jsme hotovi," povídá Preminger.
„Ješt slvko o dru Kramáovi. eknte mi:

co je proti nmu? Z eho je vinn? Pro byl

zaten?"
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„Uvidíte. Opakuji, že vojenská justice si poíná
co nejpozornji. Pijde mír, parlament, o soudech
jejích se bude mluvit, budou se prozkoumávat —
pro dnes vám více íci nemohu."

„A já opakuji, že dr. Kramá je nevinen. A že
dojde-li k procesu, bude sedt na lavici obžalova-
ných ne on, ale celý národ, a bude-li odsouzen, že
bude justifikována rakouská myšlenka v králov-
ství eském na vky vkv. Už dnes, podívejte

—

"

„Ano, eské regimenty, vzdávající se —

"

„Ta vc není vyjasnna."
„Válené pjky!"
„Dáváme, co mužem. Krev i statky."

„A pi tom myslíte na samostatnost!"
„Je-li zloinem, pak dejte postavit kolem celých

ech a Moravy vysokou ze, udlejte v ní jedna
vrata, postavte k nim landšturmáka s nasazeným
bajonetem a nad n dejte nápis: K. u. k. Kri-

minál."
„Nemáte srdce pro monarchii."
„Monarchie nás tak vychovala."

Takto se bavíme celé dopoledne. Preminger se

dívá do oí mn, já jemu. Vnikáme si do duší.

Bitva, myslím si já o nm, dobrá práce, výtený
materiál, znamenit nabroušená. Bitva poslušná,
jež lehce a dobe holí, ale kterou, vede-li ji ruka
neumlá, i hrdlo se proízne. Má modravý, oce-
lový lesk, nástroj prvotídní, lovk se nemže na
nj hnvat, i když se o nj poraní. Vždy by s tou-

že precisností a jemností proala tepny — v jiném
pípad—nejen pp. Grossovi, Wolfovi, Teufelovi,
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a jak se všichni ti rakouští Germáni jmenuji, ale

i kterémukoli ze svých pán, byla-li by píleži-

tost...

„Na shledanou!" povídá mi pi rozchodu.
„Radji ne!" odpovídám já.

*

V tutéž dobu, kdy byla prohlídka u mne v byt,
prohlížel policejní agent mj stl v úad. Sebral
mi pár dopis, umlecky pracované peetítko, n-
kolik obálek plných poštovních známek, jež ve
své úadní innosti vystíhávám a schovávám pro
dti svých známých, staré nástolni kalendáe, ne-

popsané pohlednice — všecko „zur weiteren Amts-
behandlung".

IV.

Jako Kolumbovi, když bludná plavba jeho do-

cházela tušeného cíle, zaaly se objevovat vci,
vštící blízkost zem: ptáci nad vodami, stromy,

plující ve vod, a jistý druh moských rostlin pod
vodou — tak i mn se objevovala znamení, že vol-

né plavby mojí na tomto svt jest již na mále, a že

se záhy ocitnu v njakém, mn sice neznámém, ale

již tušeném pístavu.
Pan Smutný, okresní hejtman královéhradecký,

naídil obci Pražskému Pedmstí, aby ulici, po-

ktné mým jménem, pezdila jinak, což se arci

také stalo. Zaaly se zabavovat knihy moje a za-

bavovali je tak dkladn, že z celé mé literární

innosti zbyl malý fragment. Co bylo v ítankách
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a uebnicích pro stední školy, musilo být vypušt-
no, a u toho, co musilo být ponecháno z ohledu —
nevíme—na látku í jako ukázka takového a tako-
vého druhu básnického, musilo zmizet moje jméno.
etl jsem nkolik tch \^nos, vydaných „z naíze-
ní ministerstva vyuování": nedovolovalo se, aby
studenstvo mé básn pednášelo, aby si bralo mé
knihy za domácí etbu, mou práci za pedmt roz-
boru; profesorm se písn nakazovalo, aby se
jménu mému co možná vyhýbali a bude-li nutno
pec je jmenovat, aby neopomenuli dodat: „básník
újmový (ó svatý Byrokratie doslovn „újmový"!)
íši Rakouské a tedy také národu eskému." (Do
podobné klatby dána ješt ti jména krom mého:
Tolstoj, Herben a de Amicis, jenže klatba ta nebyla
pro n tak krutou—lánky mohly zstat, mluvit se
o nich smlo a mohlo, jen jména mla zmizet.)
A konen: nad vcmi, jež bych tiskl, ml se pro-
vádt dozor co nejostejší — jak daleko ml sáhat,
ukáže nejlíp kus rozmlu\y, jíž jsem ml po ase
s jedním slavným úadem: On: všecko, co píšete,

má dvojí smysl. Stojí-li vaše jméno u vty: Slunce
vychází — mne si eský národ ruce a jásá, že —
však \y víte —

"

Já: „A když napíši: Slunce zapadá — a dám
k tomu své jméno, eknete vy tady: aha, § 65 a,

zloin rušení veejného poádku, a zavete m,
že?" On: „Vidíte, jak si rozumíme! —

"

Zkrátka: Me Damoklv visel na tenké vlásince
nad mojí svobodou. Žádného dne jsem nebyl jist,

že si veer budu moci lehnout do své postele, žádné
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noci, že ji ve své posteli dospím. Picházel-li jsem
dom a vidl stát ped stavením automobil, hrklo
to ve mn, a ekl jsem si: už. — Ale provisorium to

nijak nekalilo istý tok mého živobytí: spal jsem
znamenit, pil, jedl, kouil s chutí a se zájmem
sledoval jsem divadlo djin, jak mi o nm ráno
a veer referovaly noviny. A denn jsem vídal

slunce vycházet a slunce zapadat, a tšil se upím-
n z obého.

Jednou — bylo to v ervenci asi šest týdn po
návštv pán Premingrov u mne — picházím
k svému bydlišti a ejhle, pan David Kolbe sloji

ped domem a eká.
„Na m?"
„Na vás. A dovolíte, abych šel nahoru."

Dovoluji. A najednou kde se vzal, tu se vzal, je

tu druhý pán, jejž pan Kolbe pedstavuje jako
svého kolegu. Dobrá, dobrá. Pan Kolbe vytahuje
ceduli — zatyka? I ne, že prý mají provést do-

movní prohlídku.

Cože? Zas už? Vždy jsem ml potšení ped
nkolika týdny —
„Rozkaz" — krí pan Kolbe rameny.

Prohlížejí. Pan Kolbe konstatuje, že není hnuto
niím od té chvíle, kdy tu spolupracoval s pány d-
stojníky. Ty knihy, balíky — sám to tak položil,

sám pevázal špagátem — tohle jsou jeho uzly —
Já lituji: nieho nepibylo, psaní od té doby do-

šlá jsem pálil. Také nieho neubylo, nemám ani

nyní dvodu, nco schovávat.
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Pan Kolbe to vidí. Všecko na svém míst jako
tehdy. Prach, ležící na tom, dosvduje, že tu ne-
bylo pevratu.
Zapálíme si cigára. Venku se setmlo a strhla

se bouka.
„Kde jste se nauil esky?" ptám se pana Kolbe.
„I vždy jsem z Cech. Vojákoval jsem v Hradci

Králové."
„Hradec Králové — krásné msto. U osmnáctého

regimentu ?"

„U osmnáctého. Mj kolega rozumí esky také."

Kolega pikyvuje hlavou a ptá se, bude-li ho
pan Kolbe potebovat, i má-li jít dom.

„I jen jdi. Nic tady není." Kolega se porouí.
Pan Kolbe vypravuje o prohlídkách. U spisova-

tel je to tuze jednoduché, takový pán má své vci
pohromad, aby je ml na oích, ale takhle u zlo-

dj z povolání, u zapracovaných lupi. . .Podla-
hy nutno vytrhovat, nábytek rozebrat, do kamen se

podívat. .

.

Bouka pešla. Na západ se rozsvítilo záii
topasové svtlo.
„Ale nco musím z té prohlídky panu vrchnímu

komisai pinést," rozhlíží se pan Kolbe.
„Dejte mu tohle psaní ze Švjxar. Prošlo censu-

rou, njaký neznámý Rus žádá m za intervenci

pro svého pítele, jemuž se v táboe internováných
špatn vede. A zde nkolik pohlednic."
„Dobrá, dkuji. A pjdete se mnou, ano?"
„Pepi!" volám do kuchyn, „dejte mi honem ku-

fík s prádlem, kartáek na zuby —

"
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„Ale k emu, k emu ?" brání pan Kolbe. „Vždy
se vrátíte za chvíli. Jen malý výslech. Pepiko, nic

nedávejte, ale veei pipravte pánovi!" kií do
kuchyn.
„Jaký ert zas v tom tedy?"
Pan Kolbe se usmívá tajupln: „Inu, ten lánek

ve francouzském listu, lindependance — nevím,
jak se to vyslovuje —

"

„lánek? Já? Vyloueno."
„Ale vaše jméno je tam."
"Má to pan vrchní komisa?"
„Vždy proto ta prohlídka a proto jste tam

volán."
*

Pan vrchní komisa ptá se po jmén —
„Co je to J. S.?"

„Víte, památka malá na ímsko-katolickou cír-

kev. Dala mi dv kestní jména, když jsem z ní

vystoupil, jména jsem jí vrátil a nechal si jen tato

dv písmena."

„Nu, dobrá," míní. „Psal jste v poslední dob
nco pro ženevský list?"

„Ne."

„Nco do ísla Husova? "

„Ne."

„Tohle ?" a pedkládá mi íslo asopisu, formátu
asi jak starý Sládkv „Lumír", nahoe titul „L'in-

dépendance Tcheque", pod tím známý obrázek
Brožíkv Hus ped koncilem kostnickým v špatné
reprodukci, pod obrázkem asi deset ádk textu
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a pod textem— mé plné jméno ! Napadlo mi: snad
citát z neho — tu — ne, slova není mého —
ošklivý žurnalistický bombast.

„Pane vrchní komisai," povídám, „nemohu vám
nieho jiného íci, než co vám ekne v první chvíli

každý dopadený zlodj. Já to nespáchal — jenže

já vám ani pozdji nebudu moci íci nco jiného.

Kdybych to byl napsal a podepsal, nezapel bych."

„Ale vždy v tom není ani slvka závadného!
Nieho o stát, dynastii, vojsku, vbec ani zmínka
o Rakousku — pro byste jako ech nemohl na-
psat pár ádek o svém velikém krajanu pi takové
píležitosti, jako je ptistyleté výroí jeho smrti?"
praví tonem pátelským.
„Nic závadného, pravda, ale bota je to, bota slo-

hem i obsahem. A kdybych já byl psal, jist by
v tom nco závadného —

"

„Pokejte," peruší m, „sám jsem pochyboval
o vašem autorství—etl jsem leccos z vašeho pera
a tohle se vám opravdu nepodobá. Ale snad jste

splnomocnil nkoho?"
„Ah, vy vlastn chcete vdt, mám-li styky se

svými krajany ve Švýcaích?"
„A nemáte?"
„Ne."
„Jak tedy vysvtlíte svj podpis?"
„Bezohledností nkoho, kdo m podepsal a ne-

myslil na následky. Kletba popularity spisovatel-

ského jména —

"

„V Americe tisknou spousty vašich básní — a

básn ty jsou ponkud závadnjší."
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„Vybírají je patrn z mých dívjších knih, jež

jsou nyní v Rakousku konfiskovány."
„Bez vašeho svolení?"

„Nikdo se mne neptal."

„Jste s Amerikou v písemném styku?"
„Byl jsem. Ped válkou. Nyní ne."

„A tvrdíte, že jste tch pár ádk o Husovi ne-

psal?"

„Nepsal."
„Sepíšeme protokol. Však jsem vám ekl už

svj dojem: to není vaše prosa. Psal jste ostatn
nkam jinam o Husovi?"
„Žádán jsem byl, ale odepel. Jsem pro oslavu

našeho Husa v dob pokojnjší."
„Které asopisy vás žádaly o takové práce?"

Jmenuji |e, znamená si tituly. Potom stilisujeme

protokol. Ze rozhodn odpírám autorství té drob-
nosti, že styk se Švýcarskem nemám, že jsem pro
odklad Husových oslav do as klidných, že ani

s Amerikou ve spojení nejsem — což všecko stvr-

zuji vlastnoruním podpisem.
Jsme hotovi. Stojím už mezi dvemi.
Znám-li prý dra Herbena— ptá se ješt za mnou.

Ovšem že. A vracím se a posazuji se znovu. Dr.

Herben — mírný tichý to lovk. V redakci se sta-

ral o vci literární, psal nekrology, mírné spole-

enské polemiky, ostatn v poslední dob byl pi-
nucen chorobou oní vzdát se vbec veškeré prá-

ce

Prý to souhlasí. A znám-li Bezruce?
Ovšem že, znamenitý básník —
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Politický?

Víc sociální a intimní lyrik. Má krásné vzpomín-
ky na své mládí ve Slezsku —
A kdo prý je to?

O tom jsou legendy. Tvrdí se, že prostý horník,
tvrdí se, že inženýr na hutích —
Ale jisto prý je, že je poštovním úedníkem

v Brn.
Ano, povídá se i to.

A co soudím prý o zatení dra Kramáe?
Povídám. Že uvznní jeho je strašlivým omy-

lem. Že je cítí celý národ. Že není bezhlavjší
politiky nad tu, která vyrábí nespokojenému ná-
rodu muenníky. Že se nyní od nás žádá, abychom
zapomnli staletých tradic. Tradic — ne svých —
ale rakouských, ist rakouských. Že zem koruny
eské byly jevištm válek Velkého Frice a roku
1866. Že Rakousko vlídnjší politikou na Balkán
mohlo se stát krystalisaním centrem všech tamnj-
ších národ a státek, že rakouský císa byl by
pak mohl smle vztáhnout ruku po staré korun
íše východoímské — po Caihradu — po cest do
Malé Asie — do Bagdadu —
Táhne na desátou hodinu, když se louím se

svým posluchaem.
Teplá letní noc, obloha plna hvzd.
Tedy dnes ješt ne. Kdy? Kdy? Mám neomyl-

nou pedtuchou, že ten Damoklv me slett musí.
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v.

Ubíhaly dny, ubíhaly týdny.

A v nkterém týdnu se piházelo, že mi na nko-
lik dní onmla pošta. Nepicházely noviny, ne-
chodila psaní, nic. Tu zas pišel den, a milá pošta
se ozvala balíkem všech opoždných novin a spou-
stou psaní. Na novinách byly zpetrhány pásky
s adresou, obálky list byly po jedné stran se-

stíhnuty a zase slepeny. Ejhle, i velestát dovede
být zvdav a v tak vážné dob na privátní záleži-

tosti poádného poplatníka. Listy rodinné, lite-

rární, pátelské, vzpomínkové pohlednice, úty,
lístky pošty polní, balíky s aprovisací — vše jej

zajímalo, všecko otvíral a prohlížel.

Dobrá, znamení se množí, myslil jsem si.

O konfiskacích svých knížek jsem se už byl zmí-
nil. Zaaly dnem sv. Václava, kdy pinesly noviny
zprávu, že byla konfiskována knížka mých verš
Krpje. Sbírka vyšla poátkem roku, kritikou,

pokud mi pišla ped oi, byla pijata bu s blaho-

volnou pochvalou, bu s hlubokým neporozum-
ním — jako vtšina mých knih. Dlouho jsem pe-
mýšlel a hádal, co v ní státní orgány mohly nalézt

závadného, pemýšlel a hádal jsem marn — ko-

nen jsem si ekl: není to prvý pípad, nebude to

poslední.

A nebyl, jak jsem už ekl.

Pro den 5. prosince dostal jsem pozvánku k ze-

mbraneckému divisijnímu soudu. Abych vydal

svdectví ve vci dra Kramáe a soudruh, žalo-

38



váných z tch a tch paragraf. Ráno o 9. hodin
na Hernalsergurtlu. Podepsán Mottl oberst.

Zatím ada lidí, známých ve veejném život
našem, mnila byty. Sthovali se na Hradany,
potom do Vídn, a romantické povsti opádaly
dvody jejich cestováni. Neporozumný knoflík,

vyrozumná policie, díky jejího presidenta vzdané
vdcm dlnických bataillon — lovk se nemohl
dost naposlouchat a když se pesvdil, že slyší

dobe, uvit nemohl a nechtl. Skoro celá re-

dakce zastaveného asu bydlila už ve Vídni a s ní

i dr. Soukup.

Ten však byl záhy propuštn, nebo nebylo na-

lezeno viny na nm.
Den pátého prosince mám živ v pamti. Ta-

kové dny se vrývají v ní zvláš nezniiteln.

Vlídný není. Šerý, nerozkoukaný, sychravý a

mrzutý. Ped devátou, jakož m pozvali, vcházím
do budovy zembraneckého soudu. Ped pl ro-

kem jsem tu byl u dra Premingra. Portýr je tu,

jenž pozdravuje — podivno; dnes jsem ten jeho
pozdrav pijal jako nco samozejmého, jako bez-

významný zrakový vjem — za pl roku se mi \y-

noí jako veliká zvláštnost, nebo uvidím, že tato

budova má ješt jiné vchody -a bez pozdravujících
portýr.

V pokojíku pro svdky je už nkolik pán. Pi-
cházejí i jiní — nkteré znám, s jinými se sezna-

muji, všichni jsme zde shromáždni ve jménu dra
Kramáe a soudruh. Vrchní editel dr. Mattuš,
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probošt Burian, Švehla, Prokpek, starosta Groš,

dr. Soukup — všichni ekáme.
Pišel feldvébl, te naše jména a vede nás do sá-

lu. Na pódiu v oblouku soudci — uniforma vedle

uniformy — na prsou medaille, kiže — dvacet i
ticet lidi, nevim — nkolik stíbrných limc — a
celek: splývávý obraz naesaných hlav, knír, oí,
uší, nos — a nieho, kde by byl pohled pinucen
se zastavit. Dostáváme svdecká napomenuti
a vracíme se do pokojíku.

Okny lze vidt dol do dvork a velikého dvora.

Nad nimi se zdvihá nkolik pater se zamíženými
okny — kriminál. Všecko do Šeda a šedé: dvory,

barva zdí, zaprášená okna, vzduch na dvorech
i nebe nade vším. Se, barva nejaristokratitjší,

dovede být i velmi hnusnou barvou.
Dr. Matuš byl z nás volán prvý. tvrt hodiny,

pl hodiny, hodina celá — stále ješt se nevrací.

„Berou to dkladn," míní Svehla, jenž vytrvale

pechází pokojem.
Starosta Groš hovoí s Prokpkem o aprovisa-

ních otázkách pražských, probošt Burian vzpomí-
ná s drem Soukupem potyky o njakou školu —
pan probošt byl kdysi ministrem kultu a vyuování
v zemském výboru eského království.

Na malém dvorku procházejí se ti ruští oficíi,

staec s náramky štábního dstojníka, druzí dva
jsou mladí, subalterní. Dva domobranci s nasaze-

nými bodáky hlídají je. Dvorek má asi dv st
tverených metr plošného obsahu, ale Rusm,
zdá se, že ta malost nevadí. Pohybují se zvolna,
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zastavují se, gestikulují — snad jsou hovorem v n-
které daleké gubernii své otiny — snad kritisují

pomry svého kriminálu — snad si vypravuji
anekdoty — kdo ví?

Dr. Mattuš pichází a volán je starosta Groš.
Staiký vdce Staroech dosvduje, že to sku-
ten „berou tuze dkladn", všecko chtjí vdt,
po všem se ptají s nkolika stran

Dole rachotí dvee, voják-žaláník otvírá vstup
na veliký dvr a spousta lidi se hrne ven. Dívají
se k nám — nkteí pozdravují, patrn kraj ani.

muži, starci, mladíci — v šatech od dlnické uni-

formy až k promenádnímu úboru — zdraví i ne-
mocní, jak svdí chze a barvy obliej — valí

se tystupem jako veliký tmavý plaz po ellypse

dvora.

„Ten zavalitý v epici je Markov — odsouzen
k smrti," vysvtluje mi dr. Soukup, „ten starý ve-
dle Kurylevicz, taktéž k smrti; ten, jenž nyní po-
zdravuje, je Giunio."

Všichni hovoí, pitlumené bzuení vniká k nám
do pokoje.

„Pl hodiny jdou takto dopoledne, pl odpo-
ledne," vypráví dr. Soukup. Jsme všichni u oken
a díváme se. „Kriminál je stavn pro dv st lidí,

nyní je jich tu pes sedm set. Na procházku jsou
pouštni po poschodích, až se vystídají, pijdou
ti, kdož sedí ve vži."

„Kramá a Rašín jsou ve vži?" ptá se nkdo.
„Ano, tady v levo."
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Díváme se. Plkruhem vtlaena do dvora zvedá
se šedivá stavba s malými zamiženými okénky.
Andlský hrad — vzpomínám si na Rím.

Domobranci s bajonety steží vzn. Plhodinka
je hnedle tatam: zazní povel, dvee otevrou, erný
plaz leze do temného otvoru budovy a ztrácí se

v ní. Na dvoe je pusto.

Starosta Groš se vrací. Rumný, veselý, patrn
je rád, že má trapnou chvíli za sebou.

Probošt Burian jde povídat, co ví a co vidl.
Zaíná být nudno. Chvilkou zaskoí k nám

Udržal, jenž je pítomen pelíení v auditoriu

a vypravuje své dojmy. .

.

V uších to šumí, jako vždy, když lovk poslou-

chá, jak plyne as.
Probošt Burian se vrací za chvíli. Hotov? Ne.

Pausa prý. „Pedseda je dojista na stran Kramá-
ové: kdykoli jsem povdl nco pro Kramáe
píznivého, zamžikal na m oima."
Pestávka minula, pana probošta volají opt do

sálu. Chodíme po jizb, zabíjíme as. . .

Po tetí hodin dochází ada na m.
Vstupuji do sálu, hledám oima obžalované

a pozdravuji je. Dr. Rašín je netený, jako by byl

pi tom procesu nudícím se divákem. Dr. Kramá
— srdce se mi sevelo bolestí—je pepadlý, s pope-
lavou barvou v oblieji — po ad rok jej vidím
opt a takto redaktor ervinka zdá se být

humorn naladn a Zamazal, jímž vojenská justice

doplnila tyto velezrádce podivuhodným dmyslem
na tjlístek, je smuten jak ten šerý den venku.
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Líenívedoucí dr. Peutelschmidt osvojil si, zdá
se, dokonale íznost vojáka, akoli skoro už bílá
hlava jeho pipomíná básníka Roberta Hamer-
linga. V civilu je prý soudním inspektorem, také
velmi ízným a písným — zde má manýry, ach
ano, vzpomínám si z vojny: takhle se starý, zkost-
natlý feldvébl vrhá na ubohého zeleného rekruta
pro špatný krok, chybný obrat. Nebo, chcete-li, jiné
pirovnání: dívá se na lavici obžalovaných jako
jestáb, který natrefil nkde tyi svázané holuby,
a bda jim, pohnou-li se njakým slvkem k obra-
n. Ti lidé jsou pedem odsouzeni, pedem ztra-

ceni. K emu tedy tyhle ceremonie, výslechy a celé

to martyrium?

Písedící soudu jsou zejm unaveni, pedseda
mžiká oima a má mimovolné pohyby v oblieji
jako králík — tohle si vykládal pan probošt Burian
jako píznivou okolnost pro dra Kramáe! — dr.

Preminger v parádní uniform sedí na levé stran,
ilý, hladký, pipraven ke skoku.

Jméno — narozen — kde — styky s obžalo-
vaným.
Svdkem na jeho svatb — osobním pítelem.
„Potom jste byl adu let jeho politickým odpr-

cem?"
„Ano, po patnáct rok. Až do dnešního dne."
„Jak to: až do dnešního dne?" vyjíždí na m.
„Vidím dra Kramáe sedt na lavici obžalova-

ných, kde bych zatím pedpokládal, že uvidím
sedt na jeho prsou všechny rakouské ády. Po-
litik ten —

"
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Nedomluvil jsem.
Zainely šavle, celý soud se pohybuje, dr. Peu-

telschmidt rudne a kií: „Po tom jsem se vás
neptal —

"

„Ptal jste se."

„K tomu nejste povolán, abyste o tom rozhodo-
val," probodává m pohledy, „odpovídejte jen,

na se ptám."

A ptá se, pro jsme se rozešli. Vykládám historii

o útoku na eské evangelíky, ale zdá se, že ho to

mnoho nezajímá.
„Byl jste pítelem Masarykovým?"
„Ano a spolupracovníkem jeho list, „asu"

a „Naší Doby"."
Ukazuje mi íslo „L'indépendance" s obrazem

Brožíkova Husa a konstatuje: „Tohle jste tedy
nepsal."

Hned na to vytahuje z tlustého aktu, mého aktu,

list, psaný 17. íjna 1899, a uvádí jej pedmluvou:
„Picházíme k zajímavému dopisu, jenž má býti

ten a žádám slavný soud, aby se uradil, má-li býti

veejnost (posluchastvo) pi tomto tení vylou-
ena."
Chci protestovat proti tení — marn.
„Tohle jste pece psal?" ptá se líenívedoucí

oste.
„Psal, ale vci jsou promleny, list psán v roz-

ilení ze zrušení jazykových —

"

„List bude ten."
iní šavle, soud se zdvihá a jde se radit.

Usnesli se, aby posluchai opustili sál.
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Dr. Peutelschmidt te list. Pedseda mžiká, pí-
sedici m drtí pohledy.

„Jak to srovnáváte se svou pietou, de Kramái,
že jste si pisatele takového dopisu zvolil za svdka
své svatby?" vrhá se na obžalovaného.

Dr. Kramá vysvtluje. Svdek je temperament-
nim básníkem, povahou útonou, jež se nezasta-

vuje ped žádnou autoritou na svt, ped náro-
dem ne, ani v celku ani v jednotlivcích, ped
biskupy, kardinály, papežem ne, ped krály a císai
ne, ani pátelé nejbližší nejsou ped jeho perem
jisti, sám by mohl \'yprávt, jak byl sekýrován
nejen po tch patnáct rok, ale i ped tím, než se

se svdkem rozešel, cituje epigram o Semilech,
jenž vzbouzí pitlumenou veselost — le líení-

vedoucí vrhá se na nj znovu: „A tako\ý list jste

si schoval, dre Kramái?"
„Je to rukopis básníkv," odpovídá obžalovaný

prost.
Následuje pár otázek a odpovdí o „Volné My-

šlence" smru úastenství v tomto hnutí — nevím
do dnes, pro a jak se ta „Volná Myš" (Myš jsme
jí íkali) pipletla do všech mých vj^slech i do
svdectví pi tomto procesu — snad z ohled ho-
spodáských, aby totiž byly jakési zásoby pro vše-

chny pípady. .

.

Na to se louíme se slavným soudem a tuze

chladn, ani mi nedkují za svdectví.
Dr. Soukup eká a doprovází m. Vypravuje mi

historii o tajemném knoflíku, o muži neznámém
a žen podezelé hrozí pro píšt bezohled-
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ným vystoupením svým. Nechápu a nechápu, ale

najednou se mi rozbeskne: domnívá se asi, že

mám spojení s lidmi zahraniními a že bych je

mohl varovat, aby dra Soukupa neuvádli do ne-

snází — nu, mýlí se. Tož jsem jej ujistil, že se

Švýcarskem ve stycích nejsem. Naež se rozchá-
zíme.

Ped nkolika týdny, dávno po téhle historii a po
historii, kterou v této knize ješt napíši, v as, kdy
císaská amnestie rozvázala všechny mé vztahy
k slavné vojenské justici, urgoval jsem u dra Pre-

mingra kufr, který jsem mu byl pjil pi prohlíd-

ce svého obydlí v ervnu roku 1915.

„Víte, miste, že tehdy 5. prosince, když jste stál

ped soudem jako svdek a prohlásil jste to o tch
ádech, byli všichni oficíi pro okamžité zatení
vaše?" povídá mi Preminger.
„Nevím. A kdo tomu zabránil?"

„Já."

„Vy? Abyste m zavel potom?"
„Já vás nezavel. Dokud já ml vaši vc v ru-

kou, žil jste na svobod. Já si vbec tuze rozmy-
slím, než zatknu. I u dra Kramáe tak bylo.

Domovní prohlídka — pro tu jsem okamžit. Ale
zatknout lovka—ne, tu uvažuji dlouho. Opakuji:
dokud já vás ml v ruce, byl jste volný. Když to

dostal jiný —

"

„Doktore, pro bohy, a se nerozhlásí po Cechách,
žem njak ceníte, bylo by mi zle."

„Jak to?"
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„Neekl jste o dru Tobolkovi, že je dobrým po-

litikem?"

„Ano, pochválil jsem jej. Und was ist denn mit
dem Dr. Tobolka?"

„Ein toter Hund ist er. Haben Sie iibrigens auch
den Dr. Schmeral gelobt?"

„Dr. Schmeral is ein hervorragender Politiker.

Was ist mit ihm?"
„Ein toter Hund ist er."

Podotýkám, že „toter Himd" je u Videáka úslo-

vím, v nmž „toter" má plný akcent, a „Hund" leži

jen tak pi tom. Tedy vjTaz ten neni ani nadáv-
kou, ani kritikou.

VI.

Proces dra. Kramáe a soudruh byl na njaký
as perušen. Prý se našly nové doklady v doby-
tém Blehrad, prý onemocnl dr. Preminger, prý
bylo líeni vbec zastaveno — v tch dobách úad-
ního mleni byla pro všecko, a se stalo cokoli,

rada rzných versí a vysvtlení, nebo lovk chce

mít celistvé dojmy a nedostává-li se pravdi\ých
fakt, pibásuje si je a povídá je svým spolubliž-

uím tak dlouho, až v n ví sám.
Zima toho roku nebyla zlá a skonila pesn dle

kalendáního programu. Po nkolik veer v úno-
ru vály boulivé vítzné vtry, jednoho dne \'ysko-

ilo slunce na modré nebe a hálo a svítilo, že lidé

se chvli animální rozkoší a mhourali oima ped
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nezvyklým leskem, vrány se houpaly šikmo ve
vzduchu na svých roztepených kídlech, jakoby
nastavit chtly teplu slunce hned hbet, hned bi-
cho, se stech padaly krpje roztálého snhu
a leskly se jako brilianty, po ulicích crely vesele

potky, bláto se lesklo, mizely kožichy, zimníky
a tmavé dámské toilety, ulice se zpestily svtlými
svrchniky a jasnými barvami šat ženských, lidé

si odvykali tžkopádné a opatrné zimní chzi a na-
tásali se zejmou spokojeností z elegantních

krok jarních, a v parcích, kde po osvženém tráv-

níku prohánli se rozpustilí kosové, objevila se

spousta chv s koárky i bez nich, a drobná mi-
minka, jež se byla bhem zimy narodila, mžikala
nevýraznýma ješt oikama do zlatého, záícího
vzduchu.

A pi tom na severu, jihu, východu a západu
pracovala dla, pušky, bodáky a bomby, válilo se

na zemi, pod zemí, na moi, pod moem, ve vzdu-
chu — válili bohové i lidé, stroje, páry, plyny,

elektina a všecky ^'ymoženosti vd a umní (ne-

bo válili i básníci, romanopisci, vdci, filosofové,

kreslíi, malíi, pamfletái, žurnalisté), jakoby se

lidstvo bylo shodlo, že je nutno ubít všecky ty

peludy, jež se zovou kulturou, civilisací, pokro-
kem, humanitou, morálkou a náboženstvím. Koilo
se jim vky — dol s nimi nyní. Nkolik korun
zatepalo se na posvcených hlavách, nkolik krá-

lovských hermelín pobíhalo bez domova Evro-
pou, smoci, kteí je vítali kdysi pi rzných návšt-
vách, házeli po nich obhroublými vtipy — nová
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Iliada, v níž prostí reci mlí a padají a mluví jen

Thersitové v zázemí.

Kde kdo ml té války po krk — vládci, národové,
diplomati, vojáci, ale válilo se dál.

A pišlo jaro se svou svží zelení, skivany,
chrousty, kvtem, objevily se první vlašovky,
prošvihovaly ulicemi a vyhazovaly se umleckými
kivkami do vzduchu — ale co dál bylo a jaké to

jaro bylo, nevím. Nebo Damoklv me spadl

nyní na hlavu mé volnosti.

Ped nkolika roky — bozi, jak to všecko je dnes

už plusquamperfectem! — napsal jsem malý špás

o tech kapitolách „Klerikalismus mrtev!" Obsah
nelze vypravovat z níže uvedené píiny — jen

naznait jej mohu. Sejde se jistá kasta lidí, arci-

biskupové, biskupové, preláti, opati, dkanové
a faráové, a ekne si: udláme nco pro vlast

a národ. ekli a vykonali: pevzali matiní školy,

založili druhou universitu, dali letní své zámky
invalidním umlcm a literátm — inu, špás.

A protože to byl špás, nikdo si ho tehdy nepovšiml
u nás, za to v Záhebe jistý pokrokový list považo-
val žert za pravdu, peložil, vytiskl a volal: Ejhle,

podívejte se, jaké knžstvo, jaké biskupy mají
eši! — a satira mla najednou svou komiku. Ale

to jen mimochodem. tveraení to se tedy jme-
novalo : Klerikalismus mrtev, a nebožka Volná
Myš vydala je v brožurce. Zelená, tenká knížeka
to byla. Asi v polovicí dubna r. 1916 podívala se

i na ten sešitek milá censura a zkonfiskovala jej,

což m nijak nepekvapovalo — ne že bych byl
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pesvden o zhoubném obsahu té knížeky, ale

že jsem ml už zkušenosti, jak své, tak cizí.

Naež 25. dubna pinesla klerikálni „Reichpost"
lokálku o provedené konfiskaci tohoto sešitku,

v níž se tuze rozhoen divila, že je mi dovoleno
dosud psát a psát takové vci, jež nutno konfisko-
vat — prý je pec známo, že jsem ve vyšetování.

K lokálce té odpovdly naše listy plaše, že vele-

dstojná „Reichspost" je špatn informována, že

brožurka „Klerikalismus mrtev!" vyšla už ped
nkolika roky — ale mluvte s nimi, když jsou

Nmci a nerozumí vám.

Za njaký den na to divil se list ten opt. Prý
velezrádce Masaryk je za hranicemi, ale po Vídni
chodí si voln, ba píše, jakoby nebylo dozoru,

lovk, jenž od zboených oltá chtl kráeti
k boení trn a tak dále.

Já pozoroval vše jako divák špatného kusu
v divadle — bez úastenství, s fatalismem Turka.
Prstem jsem nehnul, slovíka neekl a nepsal, ne-

vysvtloval, nehájil se. Kus byl nudný, odejít ne-

bylo lze, ekal jsem konce.

A dokal jsem se ho sedmého kvtna.

Doma bylo pipraveno všecko. V obálce tele-

gramy rodin a pátelm, jež mla Josefinka
v pípad mého nepíchodu expedovat, v duši

klidno, ve stolku srovnány rukopisy nových knih
pro nakladatele — být pipraven, to všecko. Já

tedy byl.

A tak jdu toho dne ráno do kanceláe.
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Den je pkn zlatý, ulice se hemží lidmi, každý
spchá za njakým úelem, stroje kanceláské,
lovk zná už roky a roky ty oblieje, chzi, gesta,

zmizí-li který, nikdo ho nepoheší, ti druzí budou
se stejn hrnout zítra, pozítí, za rok, za pt let.

Usednu k svému stolu a zanu pracovat.

O desáté hodin jsem volán telefonem k sekre-

tái gouvernéra dra Siegharta. Abych prý si vzal

klobouk a pláš —
Te je „to" tady — problesklo mi hlavou.

Vyjdu nahoru. Sekretá má velikou vážnost
v oblieji a zaíná tiše a pomalu, že leider muss
ich Ihnen —
„Zaten?" vyhrknu já.

„Ano. Detektiv eká vedle v pokoji."

„Dobrá, pojme."
Prý mám asi hodinu asu, chci-li napsat

rodin —
Zbyteno. To už mám obstaráno. Ale Josefince

bych napsal pár ádk, aby mi pinesla kufík
s prádlem —
Prý mohu. Zde papír, pero, obálka.
Píšu. Prádlo, mýdlo, kartáek na zuby — a kam

si to mám dát poslat?

Snad prý na policii. Ostatn se zeptáme detek-
tiva.

Detektiv vejde. Není to ani pan Kolbe ani ten
druhý málomluvný — je to detektiv docela cizí.

Prý na policii — míní.

„Máte zatykai rozkaz?" ptám se.
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Má. Podepsán vojenský komandant, zaten jsem
pro §65a.

Doktore máte zde zákonník? Najdte mi,

prosím, co to je.

Doktor listuje, 65a — zloin rušení veejného
pokoje — trest od dvou rok vzhru.
„Vezmete si obhájce, snad dra Pressburgra,

"

míní sekretá, „je trochu drahý —

"

„Obhájce? K emu? Ani pomyšlení!"
„Ale dovolte —

"

„Drahý doktore, mé situaci nerozumíte. Básník
nevede proces, básník nemá eho kídovat, básník

se musí hájit sám."
„No, rozmyslíte si to. Vojenský soud není

malikost."

„Uvidíme. A vy, mj strážný andlíku," obra-

cím se k detektivovi, „pjdem!"
A jdeme na policejní editelství. Dívám se na to

májové slunce, ležící v ulicích, na domech, stro-

mech, chvících se ve vzduchu, a myslím a myslím.
Co mají proti mn . . . dva roky . . . vojenský
soud . . . rodina . . . pátelé— ale a se dje cokoli:

kus národní cti, jejž nesu nyní, nesmí být po-

špinn.
Na editelství nutno vyídit nkteré formality.

Akt nebo co. Mám ekat.
Vykázali mi pokojík, kde njaký tlustý lovk

sedí u stolu a píše tuze skípavým perem. Odfukuje
chvilkou, pemýšlí a píše dál. Také lidský stroj,

napadá mi.

Za chvíli vejde strážník: chci-li obdvat, že mi
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nco pinese. Snad abych se podíval do jídelního

lístku—
Podívám se.

Pinesl obd a pozval jsem tlustého k spolu-

hodování. Neodmítá.

A zase skípe jeho pero a as plyne. Hodina za

hodinou. — Co mají proti mn? — dva roky —
vojenský soud — garnisonní vzení — rodina —
est mého já a národa — jak ten chlap funí —
Vstanu, pecházím pokojem. Chvilkou na-

koukne nkdo do jizby — snad aby se pesvdil,
jsem-li tu ješt.

Tlustý písa obléká kabát a porouí se mi. Stroj

vykonal svou denní práci a bude zase lovkem.
Jsem sám. Jak dlouho, nevím. I pemýšlet jsem

pestal.
Potom pišel strážník, abych šel k panu vrch-

nímu komisai.
Ejhle, známý . . . Pan Kolbem tenkrát k nmu

zavedl.

Formality jsou prý vyízeny. Detektivm mže
pedat.
Zmiuji se o svém prádle.

To prý je vcí mého vyšetujícího vojenského
auditora.

Dobrá. Pjdeme.
Venku míní detektiv, chci-li jet tramwayi.
Ne, pojme jen pšky.
Jdeme a já se louím se sluncem, volností, se

vším. Dívám se po domech, lidech, nebi, pátrám,
uvidim-li naposled njaký známý obliej a kdo to
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bude. Nepotkávám nikoho. Ulice šumi, tramway
iní, koáry, automobily jedou sem a tam —
volnosti moje, živote s bohem!
Jsme u té známé budovy. Ale vcházíme vchodem

jiným. Místo portýra je tu feldvébl. Detektiv mu
ukazuje papír. Vpouští nás. Stráže s bajonety,

šedé stny, všecko šedé a šeré.

U vrchního štábního profosa m detektiv pe-
dává. Njaký mrzutý feldvébl bere od nho papíry,

zavádí pijímací protokol, potom m profos vy-

bízí, abych vyprázdnil své kapsy, tobolku, ho-

dinky, tužku — poítají peníze a zapisují do pro-

tokolu. Já podpisuji.

Starý eta, se svazkem klí za pasem, m
odvádí. Otvírá míže, u nichž stojí domobranci
s bajonety, vede chodbami šedivými a šerými,

konen stane u dveí . 60.

Otvírá : „Pane Dušku, nový pán !"

Redaktor Dušek stojí ve dveích a podává mi
ob ruce: „ekal jsem vás už dávno!"
„Dkuji vám."

VII.

Prvý dojem z vnitku té místnosti je: špinavá
ekárna tetí tídy njakého venkovského nádraží.

Lidí tu plno; sedí, stojí, pecházejí, kouí, nkteí
jsou netrpliví, nkteí se nudí, nkteí se dívají

s resignací na podlahu — vlak je zpoždn o n-
kolik hodin, dn, týdn, msíc, a as, proklatý

as, se nikdy nevlee tak lín, jako když lovk
eká.



Temi vysoko zasazenými a zamížovanými
okny lze vidt svtlo odpoledního slunce. Sem
nejde, záe jeho leží na stnách a oknech budovy
protjší, té budovy, kde jsem v prosinci minulého
roku ztrávil den jako svdek pi procesu dra.

Kramáe a soudruh. Co se tam odrazí, padá sem
a není toho mnoho: vládne tu stízlivé zašeení
nerozkoukaného dne. A chládek je tu jako ve

sklep za letních dn. V celé jizb jsou jen dv
vojenské postele, dva stoly, nkolik lavic, na
stnách je pibito nkolik kasárenských poliek,

každá polika pecpaná kufíky, škatulemi, ba-

líky, šatstvem, plechovými miskami, sklenicemi

a kusy chleba, s hák jejich visí plášt a runíky,
vysoko u stropu trí elektrická lampa, v jednom
kout jizby stoji nco, so se podobá telefoní cele,

ovšem ve slohu ekárny tetí tídy, pod okny jsou

navršeny slamníky, ti hromady po šesti, sedmi
kusech — a to je celé zaízení mého nového
bydlišt. Erární tabulka na dveích hlásá, že je

to „Strenger Arrest fur 9 Mann" — tuhé vzení pro

devt muž — nás je tu nyní asi dvacet; ovšem
v dob míru staí jizba ta pro devt zloinc
úpln, te je as válený, as úspory a odíkání,
nutno se stsnat, jak jen možno.

Pipraven a vyzbrojen vkroil jsem do tohoto

místa, ale kdyby tu nebylo pítele Duška, nevím
jak by mi bylo. Osud mnou pohazoval v život už

všelijak, pi každém tom pádu s tetího poschodí

na dlažbu ulice naskytl se náhodou njaký slam-

ník, který nkdo nesl a na njž já dopadl, ale že
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jsem padl v jizb . 60 garnisonního kriminálu
vídeského v náru práv Duškovi, bylo jednou
z nejšastnjších náhod, jež se mi pihodily
v mých malérech.

lovk se pipraví a vyzbrojí dobrými ped-
sevzetími, hrdinností ducha, vlí co nejsilnjší;

ekne si: žalá — dobrá; ztráta svobody — jakáž
pomoc; žaláník — musí být; klíník — i ten musí
být ale pijde skutenost, a je tu místo
žaláe — kriminál, jizba chladná a šerá; místo
ztráty svobody — úplné ztracení tvého já; místo
žaláníka— profos a za klíníka— Beschliesser—
skutenost jest drsná, hrubá, surová, a ada mali-

kostí, na nž jsi nikdy nebyl pomyslil, hraje tu

roli velmi dležitou . . . Blahoeil jsem knoflíku
tajemnému, muži neznámému a žen podezelé,
kteí prostednictvím dra Soukupa (bona fide

arci!) byli pivedli Cyrila Duška v tuto budovu
a práv do šeré a chladné šedesátky, a kdyby mn
„Právo Lidu" nebylo ondy škrtlo mj spisova-

telský význam pro eskou sociální demokracii,
byl bych dnes mohl radostn podat palmu dru
Soukupovi a nazvati jej svým dobrodincem. Jenže
jsem mu dnes Hekubou a Hekubou jsme dnešnímu
„Právu Lidu" asi všichni my spisovatelé . . . po-
vdlo nám to krátce nedávno a široce v let
perem Jos. Stivína — ach, ten Stivín m tenkrát

opravdu dojal! Vrátil se ze strašných bojiš do
Prahy a co našel? Požitkáství, hnilobu duší, ne-

tenost — všecko, jak bylo, než odešel a s námi
spisovateli zvlášt nebyl spokojen. Co prý jsme
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dlali? Nic, opravdu nic. Nkolik nás válelo se

po kriminálech, pod policejní dohlídkou byla nás

také hezká ada, napsal-li co ten onen pošetilec,

slupla mu to censura a nepsal-li, slupla mu to, co

byl psal ped tím — ješt že Jirásek napsal svj
pozdrav vojínm v poli a potšil tak Jos. Stivína.

Nebo Jos. Stivín v té dob psal také — v pravici

zbrocený me, v levici péro, vojín a eský spiso-

vatel zárove, a pravice arci vdla, co dlá
levice — jenže tyto dojmy a rozmary donesl der

dritte im Bunde, dr. Smeral auditorovi dru Pre-

mingrovi, a ten ubohý eský lid opt z toho nieho
neml ach, ach, ach, je to zlé, je to velmi

zlé, je to ptkrát tak zlé, že jsme my, eští spiso-

vatelé nedovedli v tžké dob íci svému národu
aspo tolik, co asi mohl povdt a povdl dru

Premingrovi spisovatel Stivín

Bozi, kam m to zavedl neblahý dr. Soukup!
Chtl jsem íci, že bylo pro m pímo štstím, že

zavedl kdysi Cyrila Duška, arci mimovoln, po-

dotýkám ješt jednou, do té šedesátky, kde jej po
ad msíc nacházím. Dušek tam nechal valný

díl svého zdraví — pravda, ale takové jsou už

híky a žerty Osudu: jeden zaplatí skoro životem

da, jež je tuhému pímo štstím . .

.

Sedíme spolu na slamníku jedné z postelí — je

to Duškova postel, již mu dal sem postavit profos,

slušný Nmec, a povídáme. Dušek je zapracován
do všech pomr kriminálního života, jakoby tu

byl vyrostl. Zná personalie a pomry všech zaví-

rajících i zavených, celý dm nemá pro nj ani
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záhad ani tajnosti, je obeznámen se všemi pomry
života zdejšího a zasvcuje m. Jako refrén vraci

se otázka: pro že tu vlastn jsem? Že tu jsem,
nedivi se — ekal m sem s absolutní jistotou již

od onoho prosincového dne, kdy jsem vypovídal
v procesu Kramáov — ale co je asi dvodem
bezprostedním? Kdyby to byla vc politická —
nezaveli by m k nmu, „komplice" nedávají do-
hromady; z téhož dvodu to není nic, co souvisí

s „asem", Pastýem (jak jsme nazývali profesora
Masaryka), ostatn jsem se politikou nezabý\'al,

styk s cizinou mít nemohl — no, je jisto, že nco
mají a že mi to povdí co nejdív, nebo každý
zatený musí být bhem dvacetity hodin vyslech-

nut — „ale je lhostejno, pro vás zaveli," mini,

„pipravte se, že budete tady po celý as války
a je dobe, že jsme spolu."

Vykládá mi o našich spolubydlitelích. Jsou tu

Vídeáci, Italiáni, Srb, Rus, vojáci a civilové,

Arijci, Židé, pravoslavní. Jizba je jakýmsi pr-
chodním místem, tyi-pt jsou jaksi kmenem,
ostatní pijdou, pobudou nkolik dní a sthují se

do prvního neb druhého poschodí. Sám patí ku
kmeni, drží se tu, že takto nejlíp ví, kdo erstv
pijde. Budu potebovat prádlo, mýdlo, kartáek
na zuby, sklenici a lžíci. Jídlo tu není k jídlu,

nutno si dát kupovat náhražky jeho u hokynáe
a k tomu je potebí penz, hodn penz. Peníze se

dají posílat pouze na kancelá, vznný nesmí mít
ani krejcaru pi sob — v kancelái se všecko
útuje, vci koupené vydává profos našeho pí-
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zemí. Vše, co tu není dovoleno, se ovšem provádí:

tou se noviny, hraje se v karty, každý lovk má
kapesní nž, tužku, papír; kouit se smí jen v so-

botu odpoledne a v nedli celý den, ale kouí se,

jak vidím, den co den a od rána do veera, ba
i v noci. Penzm v jizb se nacházejícím, íká se

„erné" — as od asu pijde prohlídka, najdou-li

je, rozlu se s nimi na neshledanou, ale dosud je

našli velmi zídka. Rovnž tak nože, tužky, cigára,

papír. Platidlem mezi vzní a diškerecí za všeli-

jaké úsluhy jsou doutníky, za doutníky lze dostat

noviny, rum, koak, všecko. Dopisy picházejí
sem censurované vyšetujícím auditorem, rovnž
tak tou se listy, které tuzemec odtud posílá. Psát
se smí pouze v nedli dopoledne pod dozorem klí-
nika, profosa nebo nkterého jím ustanoveného
orgánu. Návštvy možno pijímat jen se svolením
vyšetujícího auditora, jenž jest jim pítomen
a ponvadž je Nmec, musí se mluvit nmecky.
A že takový auditor asto zajíždí do ech, bu
aby vyslýchal, nebo aby provedl domovní prohlíd-

ku, i aby pivezl nové zloince, je záhodno, aby
si návštva vyžádala písemn den a hodinu, kdy
mže pijít

Klíník oteve dvee — je to eta Sponner,
o nmž mí Dušek povdl, že ve, ale nekouše —
a volá mé jméno. Prý k výslechu.

Jdu.
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VIII.

Domobranec pede mnou, domobranec za mnou
— oba vyzbrojeni starými werndlovkami — krá-

íme vážn prostedkem ulice. Jdeme z Blinden-

gasse, ulice slepých, kde úaduje vojenský soud,

do Tigergasse, ulice tygr, kde úadují vojenští

státní návladní. Genius loci dlá rád takové mi-

movolné vtipy.

Slunce dosud svítí. Ale není to už slunce, s nímž
jsem se ráno louil — je to njaké cizí slunce, jež

nkdo dal na nebe za naše známé, milé sluníko,
a cizí je i svtlo i teplo jeho. I ty známé ulice mají
cizí vzhled, a lidé, jdoucí jimi, nejsou Vídeáky,
ale bozi vdí, kterého msta píslušníky. A ko-

nen: já sám, jsem to já? A není to všecko oškli-

vým snem?
Dv sleinky stoji na chodníku a zvdav si nás

prohlížejí.

„Ein Špion," míní jedna.

„Oder ein Hochverráther," povídá druhá. Na
okamžik vzplálo v okách jejich vlastenecké roz-

hoení, potom se daly do smíchu.

Domobranci kráí vojensky: jedna, dv, jedna,

dv — krok sedmdesát pt centimetr, stodvanáct

krok za minutu. Já jdu drobnými kroky civil-

ními, což mého strážce v zadu asi plete, nebo
mní už po nkolikáté krok a pidupává, aby m
taktem napravil.

Ulice tygr je tichá ulika v osmém okresu. Vt-
šinou ješt staré, nízké domeky, nad nž se místy
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zdvihá novjší vysoký inžák. Lidé spchají po
chodnících sem a tam, dívají se po nás, i z oteve-
ných oken stihne nás zvdavý a odvažující pohled
— dívám se po nich též, ale vlastn nevidím, ne-

cítím pranic. Duše jakoby usnula. Lhostejno mi
všecko, co bylo, co je a co bude, o nic nemám
zájmu a docela již ne o svj osud. Ani zvdav už

nejsem, co proti mn mají. Den ml píliš mnoho
dojm, nebylo lze je ztrávit, a smysly jsou otupeny.

Jen cár njaké vídeské melodie mi tvrdošíjn zní

v uších a nelze se ho zbavit.

Ped vysokým inžákem — má tabuli s orlem
a nese íslo 11 — zastavuje se mj pedák — do-

mobranec. Pete nápis, porovná íslo domu s tím,

co má psáno v služební ceduli, dá nám znamení,

že jsme na míst a vstupuje.

Prvé poschodí — druhé — tetí — na dveích
tabulka Oberleutnant-Auditor Dr. Frank — zde to

je. Domobranec vešel, aby m ohlásil, druhý m
zatím steží v malé pedsíce.

Ten cár té protivné melodie mi stále zni v uších.

Domobranec se vrací a kývá mi, abych vešel.

Pokojík s dvma okny— u levého okna psací stroj

s píslušným lovkem — dále dva stoly — u
jednoho nevysoký dstojník, psobící jaksi dojem
istoty, hladce oholený, peliv uesaný, se stude-

nýma modrýma oima — dr. Felix Frank, v život
civilním substitut státního návladního vídeské-
ho, nyní oberleutnant-auditor a zpytatel provini-

lých ledví a duší eských.
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Povím hned: dojista nám všem bylo ulehením,
že vojáka persekuce neužívala za nástroj lidí na-
ších, lidí eských. Nedovedu si je absolutn ped-
stavit v té úloze — jako spisovatel mám smysl pro
jednotu slohu, a ta by byla bývala dojista siln
porušena. Dr. Frank pejal eské vci a eské lidi

od bukovínského dra Premingra.

Vybízí m, abych se posadil — i hlas má pí-
jemný, istý, kovového zabarvení.

Ze šuplete vytahuje akt — mj akt — pozoruji,

že i ruce má ist pstné.
A ptá se mn, protestuj i-li proti svému zateni.
Ovšem že.

Upozoruje m, že je to formální vcí, že mj
protest nieho nezmní, pouze protáhnout mže
chod mé záležitosti o nkolik nedl. A že mi radí,

abych neprotestoval.

Dobrá, neprotestuji tedy, ale srozumn s krimi-
nálem že nejsem, což ohlašuji jemu.

Usmívá se, ukazuje dv ady istých, zlatem
plombovaných zub a diktuje mládenci u psacího
stroje protokol. Že neprotestuji. Stroj klape, na-
žloutlý komisní papír roste z jeho zub, pokryt
rovnomrnými ádkami.
Te vytahuje ze šuplete knihu. Bozi, moje kníž-

ka, mé verše „Krpje!"
Tuším-li prý, pro jsem byl zaten?
Ne.
Pro tyi básn z této knihy.

Vidím modrou tužkou zatrženo:
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Na památku 5. listopadu 1905.

Humanita nemocniní,
MUDru Frant. Mesanymu.
Dvacet rok.
Lhostejná únava rázem se mne spadla. Jakže,

opravdu pro tohle? A v celé mé innosti literární

jste nenašli nieho jiného, než tyhle tyi lapálie?

eknte mi, je to možno?
Ano, pro tyhle tyi básn.

Prochvla mnou radost, nevýslovná radost: za-

bojuji si o svou svobodu! Což mohlo tohle ohrozit

rakouskou velmoc a její poádek? Na leccos byl

jsem pipraven — ale že pro takové veršíky budu
vznn a vyslýchán, ne, na tohle ne!

Bleskem mi kmitla duší vzpomínka na hrabte
Jáchyma Ondeje Šlika. Slavata ve svjxh Pam-
tech jakoby na posmch, cituje jeho list, psaný
2. bezna 1621 knížeti Lichtensteinovi. Že pvo-
dem toho nešastného z okna vyhození císaských
místodržících není, že jen asi pldruhé hodiny
ped tím o tom zvdl, že jim ani výstrahu dáti

nemohl, že Matesovi z Thurnu „tém až do
praky" odpor inil, Mates z Thurnu že je „falešný

a zlopovstný lovk", jenž pány stavy hanebn
podvedl a zavedl, že Šlik se pán místodržících

svýma rukama nedotkl — ubohý rebellant, nic mu
neprospl tenhle rozklad: 18. bezna byl jat kur-

firstem saským, pedán císaskému soudu a 21.

ervna odpraven na Staromstském rynku. Každá
revoluce, a aktivní i pasivní, má takové Šliky:

podniknou a provádjí ji v pesvdení, že jejich
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vc je spravedlivá, když pak jejich vc zbankro-
tuje, opusti ji, zamlouvaji, zapiraji a kíduji —
jakoby byl nkdy již pomohl zpsob takové obrany
tm, kteí byli podlehli a mohl zastavit pomstu
tch, kteí zvítzili.

Moje pe je jasná a istá — sláva bohm. Všecky
ty básn jsou psány dávno ped válkou, nkolikrát
otištny — nemusím zapírat a kídovat, neuml
bych ani hrát bednou a zbytenou roli hrabte
Jáchyma Ondeje Šlika.

A tak diktuji do protokolu: Prvé ti básn vyšly

nezávadn v „ase" roku 1905, 1908 a 1913, po-

slední v „Samostatnosti" 1913. Knižn vyšly —
rovnž bez závady — v sbírkách mých Feuilleton,
potom „bei Umgruppierung meinerWerke" (abych
užil moderního terminu) pejal jsem je do knihy
drobné a asové lyriky, jež je jaksi mým denní-

kem, Krpje.
„A otištním jich v ase války byl spáchán nový

trestní in," podotýká dr. Frank.
„Jenže byly zabaveny již 27. záí 1915 a versifex

zaven teprv dnes — tedy po sedmi msících,"
namítám já.

„Lhostejno. Zde není žádného promlení. M-
níváte nco ve vytištných verších, když je pipra-
vujete pro knihu?"
„Velmi asto. Rým, výraz, celé sloky."

„Jakým zetelem jste pi tom veden?"
„Umleckým."
„Nemnil jste nco v eených básních ad hoc,

aby na píklad byla sesílena tendence?"
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„Ne."
„Nemá váš nakladatel vlivu na obsah knihy?

te ji, než ji dá do tisku?"

„Mj nakladatel ne. Dá ji do tisku tak, jak ji

ode m dostane. Zodpovdnost za všecko nesu
jedin já."

Diktuje pokraování protokolu. Stroj klape, pa-

pír šumí.

— Zítra bych mohl být venku — napadá mi.

Vždy je to všecko tak zejmé a oividné. Omyl,
justiní omyl. Jsou-li to lidé, budu zítra u s\ých
knih. —
„Pejal jste jen tyto tyi básn z eených knih

feuilleton, i ješt jiné?" pokrauje dr. Frank
a dívá se na své ržové nehty.

„Celou adu. Vlastn všecko, co bylo veršem
psáno a v nich umístno."
„Mohl byste mi je v seznamu zatrhnout?"
Zatrhávám a vidím, že je to dobrá tetina „Kr-

pjí."
„Tady je vaše psaní, jež jste psal pi svém zate-

ní, co je v nm a kdo je Josefina Procházková?"
„To je moje služka a žádám ji, aby mi dala do

kriminálu prádlo."

„Dobrá, dám je expedovat. Vaše záležitost je

velmi jednoduchá, aféra nkolika dní, pezkouší-
me vaše údaje, v pátek i v sobotu — dnes máme
úterek — dám vás zavolat a pejdeme k meritor-

nímu výslechu, potom si vezmete obhájce —

"

„Obhájce si nevezmu."
„Pro ne?"
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„Není eho hájit. Vci jsou jasné. To a to jsem
psal a vytiskl, zde to je, vysvtlit to mohu pouze
já — je-li v tom co trestného, trestejte."

„Ale obhájce musite mit!"

„Ne. Seberete lovka a zavete jej — já vás
o to nijak nežádal—a te eknete: vem si obhájce.

Nemám eho kídovat a nedovolím nikomu, aby
kroutil a toil mé verše. Ha, gegrafa, ta gegrafa."

„Jak chcete. Zde vám petu protokol dnešního
výslechu —

"

„Není teba, slyšel jsem."

„Petu jej. Podepíšete."

te. Podepisuji.

Potom napsal na cedulku, jak dlouho trval vý-
slech, a pedává ji a m domobrancm.
A zase jdeme cizími ulicemi. Domobranec na-

ped, domobranec vzadu, jedna dv, jedna dv, já
civilními drobnými kroky mezi nimi.

— Nemožno, aby m zde drželi déle, než do
konce týdne. . . Taková lapálie!. . . Vždy jsme ve
století dvacátém. . . Za týden budu dojista u svých
knih — tak si m3'^slím a je mi jako chroustu, než
se dá do letu: zdvihne krovky, vystrí hebké blány
síkovaných kídel a pohybuje jimi, jakoby je

zkoušel a celé tlo se mu pohybuje, jakoby nabíral

dechu pro slavný let. —
Dušek, skeptik, m schlazuje: „Nevte jim,

uvidíte, že ani v pátek ani v sobotu k meritornímu
výslechu nepjdete. Budou vás tu držet pi ledu
jako m a nás všecky. .

."
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IX.

„Vojenská justice — to je polyp s množstvím ra-

men a chapadel a koho jednou zachytí, ten se jí už
nevyrve. A by jste se vyvinul i z jednoho toho
chapadla, semknou vás dv jiná a ti další klátí

se vám nad hlavou. Má jen sílu — jinak sotva co.

Namátl se jí k Rašínovi a Kramáovi ubožák Za-
mazal — dobrá, semkla Zamazala s nimi. Ale zlo-

myslnost vtipu je pi tom rozhodn vylouena —
všecko, jen ne vtip," povídá Dušek.
Sedíme na posteli. V šedesátce vládne nálada

skonávajícího dne. Obyvatelstvo kouí, hulánský
strážmistr hvízdá si sentimentální vídeskou odr-
hovaku, na všech leží melancholie veera. Nej-
vyšší okna protjší budovy lesknou se erven,
denní svtlo se zašeuje.
„Budeme veeet. Abjxli vás uvedl do naší do-

mácnosti: máme zde malou komunistickou obec,

jejímž hostem jste, dokud se nestanete lenem.
A lenem se stanete píští sobotu, až budete moci
pispt k aprovisaci," vykládá Dušek.
Nerozumím sice, ale souhlasím. Svil jsem se

zapracovanému píteli úpln, nemlt jsem valného
smj'^slu pro všelijaké ty poteby životní ani na
svobod.

Dušek dává znamení njakému lovku, lovk
pichází, ptá se oima, Dušek kývá hlavou, potom
nás pedstavuje. lovk se jmenuje Declich. Po-
dává mi beze slova ruku, odchází zas a shledává
cos pod druhou postelí, na okn a ve svém kufru.
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„Istrijský sedlák, slovanské jméno, ale Ital. Na
zaátku války s Itálií byl internován, potom mu
udlali prohlídku ve stavení, našli podobizny
Danta, Manzoniho a Cavallottiho — a milý papá
Declich (íkáme mu všichni „papá" — je správcem
naší menáže) ocitl se zde. Mají-li co jiného ješt
proti nmu, nevím. V tomto dom má každý
lovk jeden koutek v duši, kam nedá nahlédnout
nikomu—až na zlodje, vrahy, podvodníky, lupie,
ti povdí vše, ba více než vše, aby se udlali v na-
šich oích zajímavými."

Papá Declich staví zatím na stl láhve vína,

hrníek s máslem, vybaluje ze starých novin salám,

šunku, sýr, ve škatulce od sirek má sl, shledává
skleniky, krájí chléb — hody mohou zaít.

„Budí! Hedrich! Voronin!" svolává Dušek sto-

lovníky.

Dlouhý hezký dobrovolník od pchoty švihl

sebou a již sedí u stolu. Budí, krasavec, dalmatský
Srb — „drží jej tu již týdny, a bozi vdí, co z nho
chtjí vytepat."
„O tajných spolcích, spiknutích, o stycích s krá-

lovstvím srbským — o všech vcech, o nichž lovk
pranieho neví," smje se Budí. Zná mé jméno
a etl nco v pekladech.
Hedrich se ostýchá. Malý infanteráek, jenž dlá

dojem bahenního ptáka. Tenké nožiky, nevelký
trup, velkou hlavu, na bujné kštici nasazenou e-
pici s velkým stínítkem a cigáro s dlouhou špikou
v ústech. Drží jej v zubech tak, že je vztýeno —
a už díve jsem jej pozoroval, že je tak drží a hoi
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nebo ne, skuten, jako bahenní ptáek. A má
dobrácké modré oi a poctivost v oblieji.

Papá Declich má také modré oi, ale ne tak

rozevené, jsou to oi chytré, bystré, jež dovedou
i povidat i mlet, upímn se smát i soptit blesky,

vidt všecko i nic, rozumt i nerozumt.

Voronin si nechce pisednout. Ostýchá se. Nejlíp

je, nechat jej po jeho. Papá Declich mu oddluje
ode všeho, Voronin dkuje s\ým: Spasibo, usedá
do kouta na slamník a jí. Je Rus, byl prý lékár-

níkem kdesi u Moskvy^ dostal se njak k našim
liniím a jako lovk podezelý z vyzvdaství byl

zaven. Co v nm je, nikdo neví. Nemluví o sob,
je-li pímo tázán, neodpovídá a dlá nejhrubší

práce v šedesátce; když pišel, byl hladov a ml
jen to, co ml na sob, sebrali se mu na košile, dali

mu dobré kalhoty, Voronin vzal, podkoval, ale

ani tím dobrodiním dvrného slova z nho nevy-
lákali. A nejmenuje se Voronin — upletli mu to

jméno v kancelái, zstalo mu, slyší na n a nijak

je neopravuje. Nkdo konstatoval, že o lékárnictví

nemá ani potuchy.
Budí hovoí s Declichem italsky— italština Istrie

a Dalmácie, jež je mi hodn cizí; Hedrich je ze

Svitav, byl holiem ve Vídni, esky nerozumí. Vy-
kládá mi svou historii: byl dstojnickým sluhou,

dostal se svým pánem do Blehradu, jeho pán vzal

si tam na památku njaké koberce, Hedrich n-
kolik Ižic — ne stíbrných — obyejných Ižic, jeho

pán je ve vyšetování, Hedrich v kriminále. Ale

je tu spokojen a netouží po svobod. Holí a stíhá

69



vlasy profosm, klíníkm i zateným, má se do-

be, po niem se mu nestejská — jen aby bylo

takto dál.

Veee je u konce. Papá Declich sbaluje a odnáší

všecky zbytky. Hedrich rozdluje doutníky. Je to

jeho honorá za holení.

Zase mám dojem ekárny na venkovské stanici.

Lidé pecházejí, kouí, hovoí, hvízdají, ale vlak

nejede a nejede.

„Dny jsou tu dlouhé, každý jako moe. A nudné,
nesmírn nudné. Za to uvidíte, jak jsou krátké

týdny a msíce," vykládá Dušek, Papá Declich

míní — je to jediná jeho nmecká vta — že nej-

horší jsou tu ty první dva roky, potom že se žije

už hladeji, což, nco je na tom. „Ano, než si

lovk zvykne" . . . pokrauje Dušek. „A mn už

je tak, jakobych nikdy nebyl býval na svobod
a jakobych vícekrát neml být. Pišel jsem sem
z pražského kriminálu — ach, tam bylo jinak:

návštvy, jídla dost, a doma to bylo. Zde — než

jsem se do všeho vpravil . . . Tenhle istrijský sedlák

stal se mi v tch zlých asech pítelem. Tžko bylo

dohovoit se, ale rozumli jsme si. V zim — zima
je tu strašná, tma celý den, mráz, hotový mráz —
sedli jsme zabaleni v dekách a povídali. On své,

já své, a jednomu jak druhému bylo útchou, že

ho nkdo poslouchá —

"

Najednou se rozlilo jizbou svtlo. Elektrická

lampa u stropu zaplála a ozauje ekárnu. Voro-
nin vynesl z cely jakési by\'ší košt a zametá.

Roznášejí se slamníky a kladou na podlahu.
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Svádím s Duškem boj — nabízí mi svou postel.

Prohrál jsem, musil jsem prohrát. Hedrich pi-
skoil a stele. Obrátil slamník, rozprostírá deku,

na tvrdou podhlavniku klade Duškv polštáek.

„Ta lampa bude hoet?" ptám se.

„Ovšem, aby nás stráž mohla pozorovat. O de-

váté se zazvoní a kde kdo má jít spát. Arcíže spí

jen, kdo chce. Povídá se, kouí se, hrají v karty—
a spí potom ve dne. Lidské povaze je vrozen

vzdor. Ostatn ta lampa: nedávno vezli Vídní dva
Angliany. Zajali je u Solun a vezli je do Berlína.

Na noc je dali sem, do garnisonního kriminálu.

Veer se rozsvítí lampa. Dstojníci se svlékli a hle-

dají, jak ji shasit. Nikde nieho. Starší Anglian,
štábní dstojník, zane mlátit do dveí. Stráž se

ptá, co chce. Profosa sem! porouí Anglian. Ko-
nen pijde klíník. — To svtlo se musí shasit,

jsme zvyklí spát ve tm! — Klíník krí rameny,

že prý lampa musí hoet. A odejde. Anglian vzal

botu, práskl do stropu, lampa teskla a shasla. Za
chvíli shon: klíník, profos — ale milý Anglian
zaval, že te s nimi nemá už co mluvit. Ráno
pišel komandant kriminálu — Anglian mu \^-

ložil krátce a jadrn, že chtl mít shasnuto, že

klíník odepel, že tedy shasil sám —

"

Pronikavé zvonní rozlehlo se po kriminále.

„Devt hodin. Takhle nás zítra v pt budou
budit!"

Položil jsem se. Bílé postavy vklouzají pod
deky. Hovoí se šeptem. A kouí se dál.
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U mé postele je jakási ventilace, tyhranný
otvor na chodbu, pokrytý dirkovaným plechem.
Obracím se tak, abych vdechoval sem proudící

vzduch.
A zaínám srovnávat dojmy dne — byl velmi

pohnutý — a dlám si bilanci prvých dojm z kri-

minálu. Všecko je docela jinak, než si lovk byl

pedstavoval . .

.

X.

Kam se oi obrátí — všude rovina. Nikde ani

kopeku— rovina nedozírná. A luka, luka, svží,
kvtnatá, vonná luka. Nad nimi modré nebe, na
nebi ani mráku, a já stojím v nich na pšin a

rozhlížím se. Mám v sob štstí toho ervnového
žhavého dne a blaho lovka, jemuž ani vnitní
hlas, ani zevnjší okolnost nepipomíná, že má n-
jakou povinnost, že nco „musí". Nikam nemusím
spchat, k niemu se pipravovat, o niem pe-
mýšlet, není žádného „ty musíš" dnes, nebude ani

zítra. Volnost je štstím nejvtším, a já ji mám
úpln. Vydychuji z hluboká, náru jsem rozevel
a prsty rukou rozložil jako vjíe — chci užít toho
vonného vzduchu, objímat zlaté svtlo dne, dát

pístup smavému štstí ke všem pórm. Na temeni
vysokých hor slýchá lovk hlas Vnosti, v hlubo-
kých lesích hovoí tajemné smutky, z plán mo-
ských vod mluví Nekonenost k nmu, v rovin cítí

blaho animálni volnosti

na blízku kdesi se žene rychlík a hlun sye vy-

pouští páru
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to neni r>xhlik — nkdo zvoni už chvíli u dveí
mého bytu

ne, jsem v kriminále — to je verejší zvonek —
vstávat, vstávat!

Lampa už nesvítí. S nkolika stran se ozjvk

hluné: Auf! Auf!
Nkolik lidí hlasit a táhle zívá. Nkdo ujišuje

svého souseda, že vbec oka nezamhouil. Nkdo
se protahuje, až mu hlun praská v kloubech.

Nkteí leží docela klidn, jakoby byla plnoc.
„Pánové, vstávejte, postavíme se k raportu!" vy-

bízí Dušek. Je komandantem šedesátky a zodpo-

vdn za poádek v ní.

A má autoritu — již i ti poslední se vymrštili od
podlahy, papá Declich s Hedrichem — Hedrich má
již zase epici na své bujné kštici— zd\ihají slam-

níky na naší stran a skládají je tak, jak jsem je

vidl vera, Voronin má své košt a zametá, na
druhé stran také odtahují slamníky s podlahy,

rovnají stoly, lavice — v nkolika minutách má
šedesátka svj denní vzhled.

„Nastoupit! Nastoupit! Už jsou vedle!" volá

Dušek ode dveí.
Obyvatelstvo šedesátky se staví po vojensku do

dvou ad. Neesaní, rozespalí, neustrojení, v ru-

kou runíky, mýdlo a sklenice s kartáky na zu-

by — ekají. Stojím mezi Declichem a Budím.

„Dv hodiny bych ješt spal," povídá Budi
teskn. Je mu dvaadvacet let.

„Pozor!" komanduje Dušek. Zainely klíe a

otoily se v zámcích — ve dveích stojí profos,
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klíník a njaký infanterista v salonní blze a ele-

gantních jezdeckých holínkách. Knír má pitaže-
ný síkovaným aparátem — na prvý pohled zdá
se, že se byl namydlil k holení a byv vyrušen, ne-

ml kdy se utít.

Dušek hlásí vojensky „poet muž" a že nikdo
není nemocen. Profos poítá, infanterista zapi-

suje a ohlašuje nám, nov pišlým, že o pl desáté

je lékaská prohlídka, v deset hodin že budeme
pedstaveni komandantovi vznice.

Odcházejí — dvee zstávají oteveny — a celá

šedesátka se hrne ven.

„Pojte, pojte," pobízí m Dušek, „budeme se

mýt! Zde máte runík a kousek mýdla."

Jdeme chodbou mimo otevené dvee nkolika
jizeb. Všude prázdno. Tam, kde se chodba zahý-

bá, je vykrojen veliký pravý úhel a v nm jsou

umyvadla. Ve zdi nkolik kohoutk, pod nimi
široké plechové potrubí — love, oto kohout-
kem, naklo hlavu a myj se!

Ovšem — až se nkde uvolní. Prozatím tísní se

tu a tlaí spousta po pas nahých tl, voda stíká na
všecky stran3% lidé se prohýbají, odfrkují a hádají

se, kdo se umyl, otírá se na chodb nebo spchá do
své jizby, a ruchem tím se protlaují trestnici —
hausmajsti, vlekoucí z cel noní kyblíky, s druhé
strany mašírují jiní, vždy dva a dva, s velikými
devnými vály, na nichž stojí šálky erné tekuti-

ny — erná káva, snídan. Kií se, kleje se, na-

dává, voda šumí z kohoutk a bije o plech, známí
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si vypravují noviny, klíníci hurtují, aby se spcha-
lo — pekelná vava

!

Konen jsem také u kohoutku: ledová voda bije

mi o hlavu, krk a záda— Dušek vedle mn míní, že

tohle je nejvtší požitek celého kriminálního

života.

Vracíme se do šedesátky. Papá Declich už posta-

vil naši snídani na stl. Do erné tekutiny nalívá

kondensované mléko, krájí chléb a zve nás

usednout.
Bozi, kdyby to byla káva a kdyby na tch plecho-

vých miskách nebyly zetelné stopy jídel z celého

týdne a snad msíce!
Klíník vstril hlavu do dveí: „Rychle, rychle,

na procházku!"

Poznamenávám honem, že v mnohém ohledu

jsme za velikým kulturním národem nmeckým
tuze pozadu. Hned zde v té terminologii kriminál-

ní na píklad. lovk vypravuje a vypravuje a

pi každé vt vidí, že nám chybí úplná kriminální

terminologie. Klíník! To není ten Beschliesser,

pan Gehringer, jenž býval v dobách míru holiem
v Ottakringu a nyní je strážcem podezelých a ne-

bezpených eských individuí. A docela jinak už

zní to jeho: Schnell, schnell, Spaziergang! než mj
matný peklad. Nmecká Zimmer má také zcela

jinou barvu než naše jizba, jak peložit pojem
Hausmeister (zmíním se o této hodnosti píleži-

tostn, opravdu nevím, a ješt je ada jinj^ch

vcí, jež lze jen tžko a mdle \^jádit v naší mate-
štin. Naši pedkové nezavírali patrn tak, aby se
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vytvoilo kriminální názvosloví, a když jsme byli

zavíráni my, vytvoil je národ vysoce kulturní,

Nmci. Tradici kriminální máme, pravda, velikou,

ale terminologie nám schází . .

.

Jdeme na procházku tedy. Ten malý dvoreek
je to, kde jsem kdysi vidl chodit ruské dstojníky.

Snad dv, snad ti sta vereních metr. Okna zá-

chod a jizeb vylévají na nj všechen svj zápach,

nohy klouzají v chrchlech a slinách odplivujících

lidí. Chodí jich tu k dvma stm — všeho vku,
všech národností, konfesí, starci i šibeninici sotva

škole odrostlí, židé polští i vídeští, vojáci všech

možných zbraní, zlodji, lupii, vrahové a my, ve-

lezrádci. Domobranci s nasazenými bajonety nás

ostíhají, jde se po tech, tyech, vysoko nad hla-

vou modrá se proídlé ranní nebe a na nm se

švihá nkolik erných bod, vlaštovky, které vy-

létly také asi na svou procházku.

„Dušku, je to možná: tuhle špínu, zápach, tuhle

spolenost, tohle všechno — pro tyi básn?"
„Co chcete? Rakousko . .

."

Pes malou zídku, oddlující nás od druhého
velkého dvora, díváme se k vži.

„To okno, kde jsou kvtiny, jde z Kramáovy
útulny. Rašínova je tamhle," ukazuje Dušek. Vr-

tíme se na té malé elypse dále. Modrý kou z ci-

garet a šedivý z doutník mísí se a stoupá do výše

jako dým ze spáleništ. Lidé hovoí, gestikulují,

zastavují se, smjí se, nadávají. Jen nkteí jdou

jako stíny a naklánjí hlavu k zemi— snad necht-

76



jí ukazovat hoe života. Chodil bych také tak,

kdybych tu byl nenašel Duška . . .

Pan Sponner se objevil ve dveích. Je to druhý
náš klíník, eta toho asu — hlas, pohled, rysy
tváe: hrubec, Vídeák z Hernalsu.

„Dom!" (Nmecky einrucken — zas už to má
docela jinou barvu.)

Zahrel za námi klí.

Sedíme na posteli.

„S tmi druhými se seznámíme, až je trochu po-
známe. Historii jejich vám povím, až se vrátíte

od prohlídky a raportu," povídá Dušek.

Hedrich m upravuje. Holí, eše a dává mi
doutník, dobrý hoch. A \^kládá mi ješt jednou
historii o lžících. Chtl mít památku na Blehrad,
vzal je, nemají ceny ani dvou korun, prohlídka
byla u jeho matky, nieho nenašli, ale matka jim
je sama vydala. Což — je tu šasten, pan Dušek je

tak hodný pán a všichni jsou k nmu milí a
laskaví.

Papá Declich kutí cosi u své postele. Budi vylezl

na kupu slamník a spí. Dva se zabrali do hry:
na stole mají \yezány tvereky a hrají vlky a

ovce. Rozezali zátky a posunují koleka ta roz-

vážliv, jakoby hráli o tisíce. Jiní jim pihlížejí.

as se plouží, jakoby ml v nohou dnu.
Vzpomínáme s Duškem na Prahu, pátele, zná-

mé a na minulost. Uvažujeme, co by být mohlo a
co asi bude . . . „Nic plátno, pokud válka trvá,

budou nás tu držet," vzdychá Dušek. — Konen
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zainí klí. Pan Sponner nás sbírá k lékaské
prohlídce.

Vede nás chodbami, kde jsou na levé stran dve-

e do druhých jizeb, na pravé zamížovaná okna s

matnými skly — ta jdou na ulici, na svobodu.
Konen jsme u lékae. Pan Princz Arpád, assi-

stenní léka a šéf zdravotnictví kriminálu. Dobe
živený pán, žid. Jeden z polských souvrc jeho,

len naší šedesátky, se s ním zná z Karlových Var.
Zabrali se v tuze obsáhlou rozmluvu. My druzí

ekáme.
Konen jsem na ad.
„Jste nemocen?"
„Ne."
,','Pro jste tady?"
„Pro verše."

„Tak? Verše proti Rakousku? Já bych vás po-
slal do zákop. Pro pak píšete takové vci?"

„Pane, jsem ped lékaein nebo vyšetujícím
soudcem?" zasyím zostra.

„Ah! Drzý jste taky? Ovšem: ech! Jdte!"
Lékaská prohlídka je skonena.
Pan Sponner se dívá na m pekvapen . . .

Jdeme zase chodbami, stoupáme po schodech a

zastavujeme se na chodb ped kanceláí.

Z jedné, jež má na dveích tabulku: Rechnungs-
unteroffizier I. Klasse Alfred Papritz, vystoupí ma-
jestátn feldvébl. Rozepiatý pláš jak je nosí rádi

generálové, dlouhou dstojnickou šavli, kníry na-

toeny v es ist erreicht, v pohledu Já (s velkým J)

— stane ped námi a drtí nás chvíli oima. Nkdo
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na druhém kídle zašeptal. Feldvébl tam poslal

blesk a hromové: kuš!

„Co jste proved?" ptá se m.
„Psal jsem verše."

„Tak," a jde dál. K druhému.
U tetího se dává do vaní. Popral se trochu

v jizb. Feldvébl mu šermuje pstí ped obliejem
a hrozí mu, že ho rozseká.

Na to se roziluje ješt nkolikrát.

Když vyzkoumal všecky, postavil nás do fronty,

potom komanduje: „Levou nohou nepohnout —
„Ruht!" Bozi, jako na vojn, jako na vojn kdysi . .

Pichází komandant kriminálu, podplukovník

Werner.
Habt Acht!
„Jak se jmenujete a pro jste zaten?'*

Povídám mu.
„Hm. Hm." Nic jiného neproslovuje.

A s tímto hm, hm pijal všecky leny dnešní fron-

ty. Jen feldvébl nkolikrát zazuil ješt místo nho.
Jsme hotovi.

A tím jsou pijímací obady skoneny všecky a

já jsem nyní ádným lenem kriminálu.

XI.

Komandantem kriminálu je podplukovník, pan
Werner, jeho námstkem major, vrchní štábní pro-

fos je tetím v ad mocných tohoto podsvtí, ka-

ždé poschodí má pak viditelnou hlavu ve svém
zvláštním profosovi, ale jedinou rozhodující auto-
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ritou, pánem všech tchto pán je ten, jenž dle

hodnosti následuje za nimi všemi— úetní podd-
stojník Alfred Papritz. Alfred Papritz, jejž jsem
poznal pi dopoledním raportu. On rozhoduje o

všem, on zasahuje všude, a není moci, která by mu
vzdorovala. Vzové jsou bezmocní, a bda ka-

ždému, kdo by si zatroufal zavzdorovat Papritzovi.

Tesou se ped ním i profosové, vrchní štábní pro-

fos jde mu opatrn s cesty, nebo Papritz jediný

má sluch vyšších mocnosti a vle jeho je vždy vlí
jejich.

Šly na nj žaloby a udání podepsaná i nepode-
psaná k ministrovi vnitra, k ministrovi zembrany,
k ministrovi války — ale výsledek byl jeden,

všichni ti ministi odešli, pišli a byli zase jinými
vystídáni — ale Papritz zstal. A po každé žalob
dal pocítiti vzm svou moc: je dovoleno — as
ohledem na píšerné erární stravování je pímo
nutno — že si vyšetovanci smjí pilepšovat za

své peníze na strav, dávají si pinášet obdy z ho-

stince, jednou nebo dvakrát za týden dodává jim
hokyná ovšem pod kontrolou a prostednictvím
profoských kanceláí veee — mstivý Papritz ná-

hle rozkázal, že se nesmí dodávat vzm ani toho

ani onoho; je dále dovoleno o velkých svátcích do-

nášet pro uvznné balíky s potravinami — balíky

ty se písn prohlížejí, pi emž ovšem mnohá lepši

ást obsahu jejich „se ztratí" — Papritz zakázal i

to. A žádné odvolání a marný každý protest! Z
hostince a od hokynáe bral Papritz svj uritý
bakšiš, jak se povídalo, slušný bakšiš — jak veliké
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musilo být hnutí pomstychtivosti v nm, když se

dovedl tohoto zpropitného vzdát, nebo jak veliký

musil být ten bakšiš už ped tím, že nyní nemusil
na nj už reflektovat a mohl pustit uzdu své vztek-

losti! Ovšem, zmilostnil za njaký as opt — ale

pochybuje se siln, že z lidských ohled k vzm.
Když se stal Hindenburg rakouským polním

maršálkem, pribásnili mu Vídeáci anekdotický
vzdech, že by chtl být ješt rakouským feldvé-

blem — což kdyby byli poznali ti dobí anekdotái
svého feldvébla Papritze tak, jak jej poznali leno-
vé jiných rakouských národností v garnisonním
vzení

!

Vyšetující auditoi odmítali rozhodn každé za-

kroení — do vnitních záležitosti kriminálu se oni

nepletou: oni lovka zatknou, \'yslýchají, postaví

konen ped soud— žije-li mezi tím aspo trochu
lidsky a jak vbec žije, po tom jim není pranic.

„Prosím vás, Dušku, a kdo byl ten infanterista

ráno v tch elegantních holinkách?"

„To byl pan Fiedler. lovk svtem i životem
velmi procestovaly. Vídeák, Nmec, jenž mluví
plynn všemi slovanskými jazyky, mluví tuze mno-
ho a pece nieho nepoví. Aspo o sob ne. Je

trestancem — má si odsedt pt i šest rok, a ni-

kdo se zde nedovdl, pro. Zeptejte se — poví
vam. A zeptejte se zítra — poví nco docela jiné-

ho. Byl v Asii, v Americe, zkušenosti má ohromné,
vyzná se v ad emesel i kanceláských prací —
ale jaký lovk za tím vším vzí, tžko íci. Zaha-
luje se do svých eí, jako do mlhy. Je pravou
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rukou profosovou, totiž profos sedí a koui
dýmku za dýmkou, a Fiedler pracuje. Výkazy,
raporty, úty, objednávky — všecko dlá on. A
pi tom je jakýmsi malým Papritzem našeho pi-
zemku. Jenže ne tak zuivým. Žije rád sám a rád
nechá žít i jiné. Pije dobrá vína, kouí dobré dout-

níky, dostane vše, na si jen pomysli — hokyná je

všestrann uznalým lovkem a dodavatelem — a
mimo to : víte, že zde máme celou adu skutených
milioná? V naší šedesátce na píklad máme
dva — ten malý tlustý s velikou hlavou, tamhle
stojí u okna, pan Fels, a vedle nho ten dlouhý, pan
Goldenstein — židé z Halie, majitelov petrole-

jových ložisk, v sousedních jizbách je jich také n-
kolik, íkáme jim censuristi, víte, takový bohá si

zvykl vidt v penzích klí, jenž otvírá všecko na
svt, a smutno pro svt, že se v té víe nikdy ne-

sklamal — nuž, uvidíte, že to zkusí i v kriminále, a

oni se pesvdí, že i v kriminále otvírá se tím klí-

em všecko. Až se jim zachce novin— pan Fiedler

obstará všecko. A pi tom se usmívá, žertuje, bhá
sem a tam, ráno si natoí fešácký svj knír —

"

„A je trestníkem?"

„To je jediné, co o nm víme jistého."

Klíe zachrastily v zámku — trestanci se na-
hrnuli ke dveím, dvee se otevely, dva hausmisti
vhodili na podlahu špinavý vál s dvaceti miskami
polévky a dvaceti miskami píkrmu — obd. Tre-

stanci se vrhají na vál, vybírají misky nejistší

a jako lup odnášejí si je ke stolm, k slamníkm,
ke kufíkm, postaveným pi stnách.
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Papá Declich byl jedním z prvních— je dojista

už lovkem velké praxe a mnohých zkušeností

tady— misky stojí na stole, porce Duškova, Hedri-
chova, Budiho, moje. Papá Declich krájí chléb.

V polévce jsou kroupy, kusy jišky, veliké jako
dtské pst, nerozkrájené zeleniny a nkolik
kousk masa. A strašliv mnoho pepe.

Okouším — pálí to na jazyku. Nemohu.
„Prosím vás, pro tolik pepe?" ptám se

Hedricha.

„Protože vrchní kucha je zajatý Rus, njaký
Asiat, jemu je tak po chuti a lovk aby potom pil

a pil a žízn neuhasí," konstatuje s dobráckým
rozhoením náš holi.

„Zajatý Rus je tady vrchním kuchaem?" ptám
se Duška-

„Ano, zajatý Rus. Nebo ruský zajatec, vyjde to

na jedno," smje se Dušek; „co chcete? Rakousko!
Ke všemu, co lidský rozum nechápe, je to slovo
„Rakousko" klíem a vysvtlením."

V jizb se kleje. „Jídlo pro dobytek!" „Svinstvo!"

„Tohle by se mlo hlásit u raportu!" „Poslat
ukázku do ministerstva války!" „Papritze tím živit,

potvoru!" — a šálky lítají s vtšinou svého polév-
kového obsahu na vál zpt.

„Nedá se to jíst," míní Dušek resignovan a od-
strkává svou misku. „Musíme dokat veera, po-
tom se najíme. A já se pesvdil, že úpln dostaí,
nají-li se lovk jednou za den."

83



Budi, Hedrich odstrili též své šálky. Papá
Declich je pitahuje k sob, vylovuje kousky masa,
rozezává, posoluje a pojídá s chlebem. Chutná
mu — istrijský žaludek.

„Co je za píkrm?" ptám se, hled na žlutavou,

hustou polotekutinu v druhé misce.

„To jsou boby," povídá Budi, „a ty boby byly tu

v pondlí v pvodní své podob, ale že jsme je

vrátili, ponvadž nebylo možno dostat je pes
jazyk do hrdla, dali do nich v úterý moské ryby,

že však tmi rybami nasmrádly tak, že teprv ne-

bylo možno jich pozít, vrátili jsme je zas — dnes
ryby z nich vybrali, rozvaili je, nalili do nich octa

a my si máme k tomu dát jméno: kaše — ale nic

plátno, ani v této transformaci se do nás nedosta-

nou !" — a šálek Budiho letl obloukein na vál, až

kaše z nho vystíkla.

Kleje se a nadává na novo. Misky dopadají
a zvoní, narážejíce do sebe na vale.

„Tohle jsou naše obdy — te si dáme kousek
chleba s máslem, veer teprv se docpeme! Papá,
butiro

!"

Papá Declich rozbaluje své papíry.

Hausmajsti vrazili do jizby a klejou nad spou-

stou neistoty na valu.

„Te to poplave do stoky," vykládá Hedrich,

„kolik chudák by se mohlo nasytit v Hernalsu
a Ottakringu, kdyby se jim ty boby daly, než je ten

ruský Asiat zkazil," a milý bahenní ptáek sahá do
náprsní kapsy a vytahuje cigára: „Pane Dušku!"
Kouíme.
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„Zmínil jste se o censuristecli — co je to?"

„Pkná historie. Asi osmdesát žid jsme sem
dostali práv vera, kdy vy jste pišel. Z censury.

A tam se dostali švindlem: podplatili komandanta
vojenské listovní censury, hejtmana Moscheniho,
— je tu ostatn také zaven — tymi, pti, šesti

tisíci, a censurovali a po pípad udávali, našli-li

co závadného. Lístky voják, poslané polní poštou,

šly rukama jejich, lístky a dopisy psané vojákm
z domova item — kdo ví, kolik rodinných neštstí
zpsobili ti lidé v své služb ... A te jsou tu.

A prasklo to také rakouským spsobem. Ve Vídni
byla zavraždna njaká prostitutka. Po vrahovi
— jako obyejn — ani stopy. V pozstalosti její

odkryla policie nkolik dopis plukovního lékae
s jménem a adresou jeho. Tedy k nmu a pro-
hlídku. Ale ani tak nenašli nieho, co by vedlo
k vypátrání vraha, za to pišli pi tom na švindl

censurist. Plukovní léka ml v nm prsty . .

."

V jizb je odpolední poobdový klid. Nkteí
ješt kousají do krajíc chleba, jiní se natáhli na
slamníky, kouí a dívají se zlým pohledem do
neuritá.

Natáhl se i papá Declich, Budí chrápe zdravým
spaním svého mládí. Hedrich leží s epicí na hlav
a doutníkem, jenž se mu svezl do koutku rt —
„Dušku, zdímnme si!"

„Zdímnme !"
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XII.

úterý— jeden, steda— dva, tvrtek — ti
cože, teprve ti dny? A mn pipadá, že jsem tady

už ti týdny, ne, ti msice, ba ješt déle. Daleko,
daleko za mnou už je volnost moje, lovk si vzpo-
mene na ni a u srdce to zabolí, zane myslit na
budoucnost a zatmi se mu v hlav. Nieho jsem
tak nemiloval na svt, jako tu volnost svoji, ne-

dovedl jsem si ani pedstavit, že by bylo možno
žíti bez ní — a hle, žiji zde, žiji beze slunce, vzdu-
chu, v špin, o hladu, se zlodji, podvodníky, lupii
a vrahy, jež lidská spolenost vyvrhla ze svého
stedu, dívám se, jak plynoucí as odnáší nená-
vratné hodiny života mého — a kdykoli hoká vlna

stesku zvedne se mi v duši, potlaím ji, nedám znát

na sob ani stíneku pohnutí a tváím se tak do-

mácn, jakobych tu byl býval již roky a ml být

doživotn. Nebo: Dantone, žádnou slabost! Ne-
vidl ji nikdo nikdy na mn na onom svt, nesmí
ji nikdo vidt ani tady, v špinavé usazenin dna
lidské spolenosti. lovk tady zmimikruje, prav-

da, pizpsobí se novému prostedí, ale duši svou
nevysvlekne jako ti druzí a nepostaví ji tetelící se

na oi divák. Slovo stesku nesmí pes rty,

vzdychnutí nesmí z prsou, a ani záchvv smutku
nesmí vyjít pohledem z oí. Všechno zstane v duši

a tam a zkrystalisuje — je už tam sbírka tako-

vých krystal vzteku a nenávisti, a je jich ješt
víc. Není papíru a psát se tu ostatn vbec nesmí,

mlmež tedy. Tu radu bych ostatn dal všem ve-
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lectnjin státm (panují-li ješt nkde takové
pomry, jako v tomto) : zavíráte-li básníky, dejte

jim papír, tužky a a jen píší! Verše, prosu, všecko
jedno. Co mají v duši, odepíši se z ni, a teba
kritika se potom tváila nad tím všelijak, vy bu-
dete spokojeni. Zpívat je nechejte, když už je

dáváte do klecí, nebo to, co musí zkrystalisovat

v nich, bývá pak horší než dynamit . .

.

Vera veer k deváté hodin, než zaplála lampa,
zaslechl jsem zavoláni chocholouše. Kratikou
jásavou škálu, jakoby pozdrav známého známému.
Nikdo ho neslyšel, já jediný. A milý mn byl. Pták
piletl asi ze vzdálených polí, penesl se pes
pedmstí, usedl na heben stechy kriminálu a za-

volal, pozdravil. Jakoby vdl, že tam dole za

mížemi sedí básník, milenec volnosti, a dívá se

na poslední zásvity dne v protjších oknech.

A v noci na to jsem snil zase krásn. Byl jsem
s drahými lidmi kdesi. Slunce svítilo nádhern,
a svt byl tak svží, arovný. A pocit volnosti

jsem ml, všichni jsme byli volni, a proto byl ten

svt tak rozkošný. Vysoká postava antické bohyn
— Artemis ekl jsem si — \^^šla z blízkého háje,

stanula na okraji, odhrnula vtviku bízy, zaclá-

njící ji oi, zadívala se nam a usmála se

Dušek odešel ráno do kanceláe. Profos pote-
buje ješt jednu výpomocnou sílu, pan Fiedler
nestaí, agenda úžasn vzrostla — je nás víc, než
byli zaízeni. Velitelství (komando) jizby odevzdal
hulánskému strážmistrovi. Strážmistr byl v civilu
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kavárníkeni kdesi v zastrené ulice v pátém
okresu, za války narukoval ve své šarži do njaké
nemocnice, obstarával tam cosi v proviantue a tak

se stalo prý, že njaké cigarety byly prý objednány,
ale marodi jich nedostali, vtším dílem prý je vy-

kouili hosté kavárny v pátém okresu — to všecko
prý však není pravdou — strážmistr se bije v prsa
a pisahá, že jeho est je mu vším a bere za svdka
pana Karla, infanteristu, jenž je obvinn také

(a ovšem také neprávem), že ml v kasárnách
nenechavou ruku a pan Karl (upozoruji že v kri-

minále se písn dbá stykových slušných forem —
„pan" nesmí chybt pi žádném oslovení: pan
Fiedler, pan Karl, pan strážmistr), potvrzuje, že

kdyby mli sedt v kriminálech jen ti, kdož mají
opravdu njaké máslo na hlav (Butter am
Schádel), musili by v šedesátce být docela jiní lidé,

než zde jsou. Ovšem, že se podívali oba k našemu
stolu, jakoby inili tichou výjimku (sedl jsem pi
nm já. Budí a papá Declich — Dušek už úado-
val). Pan Karl i pan strážmistr jsou totiž patrioty.

Pan strážmistr pejal velení — dobrá. Ale za
chvíli pišel ke mn, jak prý to navléci pi ranním
a veerním raportu, nepijde-li profos, on že prý
jako strážmistr nemže „poslušn hlásit" klíní-

km Sponnerovi a Gehringovi, kteí jsou pouze
etai! Ujistil jsem jej tuze vážn, že opravdu
nemže. Naež šel k censuristm, vyložil jim tž-
kou situaci a dotvrdil ji mým dobrozdáním — cen-

suristé jej poslouchali, kývali hlavami, íkali: jo,

jo ale iniciativn se nijak nevyjádili, proto se
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obrátil pan strážmistr k panu Nicolodimu. Nico-
lodi sedl celý den open o hl na svém kufru.

Staeek sedmdesátiletý na kratikých nožikách,
které jej stži penesly pes jizbu, a bylo-li nutno
vyjít, musil jej nkdo vést, Ital z Rovereda, byl tu

již nkolik nedl. Od poátku války byl v táboe
uprchlík, potom se provedla u nho v Roveredu
domovní prohlídka a našly se v skladišti jeho (byl

kupcem a vlastn již na odpoinku a obchod vedla
dcera jeho se zetm, ti prchli do Itálie) prapory
v italských barvách — marn namítal, že jich tam
nedal, že o nich nevdl, že leta a léta ve skladišti

onom nebyl a jít tam ani neml zájmu ani možno-
sti — pevezli jej do Vídn a do kriminálu. N-
mecky neznal ani slova, malouko už vidl — papá
Declich dovedl jej ráno k vodovodu, potom jej

ustrojil, zahalil do plédu, dal mu hl do ruky
a posadil jej na kufr — staec sedl celý den bez
pohnutí a beze slova. Myslil, nemyslil a myslil-li,

co myslil — vdí bozi. A tak když mu pan stráž-

mistr vyložil (a možno že vykládaje jemu, vyklá-
dal tu obtížnou záležitost zase jen sob — Vídeáci
už jsou tací, že myslí a pemýšlí nahlas), zabruel
jen své hm a rozkašlal se.

Pišel Hedrich z pochzky. Poholil v nkolika
jizbách a chtl si odpoinout. Nasadil doutník do
špiky, zapálil a usedl k nám. Pan strážmistr mu
v>'sypal ihned svou tíživou otázku. Bahenní ptá-

ek podíval se po jizb a proslovil rozvážn:
„Pijde-li profos, hlaste mu vy, pijde-li klíník,

a hlásí eta Kretzer."
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Pan strážmistr zajásal. Poklepal Hedrichovi na
rameno, požádal jej o cigaretu a šel vykládat cen-

suristm, jak to provede.

Pan Kretzer, eta od Deutschmeistr, ml ne-

pekonatelný odpor k zákopm. Šest msíc se

skrýval ve Vídni, aby jim ušel, ale vyslídili ho
pec. Chlapík jako hora, silák neobyejný, jen tu

osudnou slabost ml, a ta ho pivedla mezi nás.

Apetyt ml velkolepý, a byl by se cítil v šedesátce

pímo blažen, kdyby toho apetytu práv nebylo.

Však mu dal pan strážmistr v šlechetném hnutí

duše krajíc chleba, když byl projevil svj souhlas

s raportováním.

Nového lena jsme dostali. Nazrzlý, pihovatý
lovk ve svtlém svrchníku vstoupil do jizby, roz-

hlédl se a pistoupil k nám. Censurista. Oima,
tvái, hlasem — žid. Ptal se, mže-li napsat
a poslat odtud lístek —
Komu?
Dám. Má s ní dneska schzku.
Nemožno. Jen v nedli lze psát.

Tedy zatelegrafovat.

Nemožno, Dokud nebyl u výslechu, nesmi my-
slit na njaký styk se svtem.
Ale snad by klínik? —
Neradíme mu.
Chce jí jen íci, že nemže te po nkolik dní

pijít, že je v sanatoriu.

„Sanatorium je zastaralý termín, my íkáme
sirotinec," vykládám mu vážn.
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Pro prý jsem tady?
„Rozšioval jsem škatulky se sardinkami, ve,

že jsou to sardinky, ale pišli na to že jsou to

nitroglycerinové pumy, sebrali mi je a nyní jsem
vyšetován pro zloin proti bezpenosti osob
slaboduchých dle § 7580."

Pedstavuje se: „Redaktor dr. Smrecsanyi."
Budi se dal do smíchu: „A ped tím jste se

jmenoval?"
Redaktor se smje též.

Vida, nezkazí vtip.

„Redaktor eho?"
„Reichspostu."
Reichspostu? Bozi moji! Nemesis nesmrtelná—

aspo takto . . .

„Psát nemžete, telegrafovat také ne a nco jiné-

ho, než pravdu, vám nepropustí. Vyšetující audi-
tor všecko censuruje, kriminál každý váš projev
opatí razítkem —

"

„Ale to je strašné," perušuje m, „co jí jen

eknu? Dnes eká, zítra bude ekat—

"

„Kde eká?" ptá se Hedrich zvdav.
„V kostele svatého Štpána."
„Ne v templu?", nadhazuje zlomysln Budi.

„Jsem redaktorem Reichspostu a proto rómisch-
katholisch, Reichspost by žida nevzala."

„Sundejte si svrchník a zaite se po domácku,"
radí Hedrich.

„Hier nur erste zwei Jahr nicht angenehm," pro-

slavuje papá Declich svou jedinou nmeckou
pravdu.
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XIII.

Sobota.

Vera veer k deváté hodin zaslechl jsem zase

zavolání chocholoušovo. Zaslechl je i pan Kretzer,

upozornil ostatní, a celá jizba naslouchala. Cho-
3holouš zapl svou kratikou jásavou písniku
nkolikrát a umlkl.

Chvíli bylo v jizb stísnné ticho.

„Chtl bych mít jeho svobodu," rozhovoil se

pan Fels.

„Ale ne sedt s ní na hebenu stechy," podotkl
pan Goldenstein. „Šel bych dnes do kabaretu.
A pedevším bych se najedl."

„Ach porci uzeného, zelí, knedlík!" zahooval
pan strážmistr.

„Ne, naped rybu, porci ryby v rosolu, na to

roštnku s bramborem, na roštnce pipálenou
cibuli, po ní kuátko se zavaeným ovocem — u
Meisl a Schadn mají znamenité zavaeniny —
sklenici plzeského k tomu, ne, hned dv bych dal

postavit ped sebe a njaký mouník —

"

„Neprovokujte! Zabiji vás!" hrozil s komickou
zoufalostí pan Goldenstein — ale ta komika byla

dlaná a zoufalost pod ní pravá.

Ten, jenž zahooval o obšírné veei, zove se

Fróhlich, Abraham Fróhlich podle kriminálních
záznam, Adolfem Fróhlichem jmenuje jej štít

jeho firmy a vídeská spolenost. Také censuri-

sta. —
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„A což — já po svobod netoužím," povídal
pesvdiv Hedrich. „Dokud je tady pan Dušek
a vy (platilo mn), jsem tu rád."

„Jsem zde také spokojen," mínil pan Kretzer,

„kdybych dnes v^^šel, jsem ve tyiadvaceti hodi-

nách v zákopech, a já o n nijak nestojím. Jen
jíst kdyby lovku dali tady!"

„Ano, jíst!" souhlasilo nkolik hladových. V po-
ledne totiž objevily se na valu vedle nemožn
opepené vodové polévky brambory. Brambory
ty byly úpln rozvaené a v kaši z nich byla klubka
nemožn paprikované jišk3\ Nikdo nejedl. Hed-
rich strašliv proklel zajatce Rusa, „Asiata, jenž
je tu vrchním kuchaem, chlapa se šikmýma ín-
skýma oima, jenž si dojista strojí pro svou tabuli

zvláš." — Kde kdo dojedl svou porci chleba
(osoby vojenské dostávají pl bochánku, civilisté

ptinu), týdenní zásoby došly — ach, pátek je prý
tu „dnem nejprotivnjším," jak mi vj'^ložil Budi,
ale náš papá Declich vybalil k veei ze svých
mokrých hadík a papír kus sýra, másla, ote-

vel krabiku sardinek, a jedli jsme. Tiše a bez
chuti — patnáct pár oí dívalo se k našemu stolu

chtiv a zlostn, a my jedli rychle a bez ei, jako
bychom byli to jídlo nkde uloupili.

„No, zítra se také najíme," tšil pan strážmistr

pana Karla.

„A napijeme — ti láhve vína jsem si objednal."
Podotýkám: láhev vína — zní slibn a hodn

velkopansky, ale i tyto láhve vína dodával sobotu
co sobotu hokyná, vino ervené i bílé, vlastního
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plnní, záhadné chuti (ponkud limonáda, pon-
kud ocet, ponkud lih, valn voda), a devnlo po
nm v hlav.

Spát se šlo div, než zvonec nakázal a obvyk-
lých hovor se slamníku ku slamniku nebylo. Ani
se nekouilo — nebylo eho. Takovj'' pátek nemá
jiného významu, než že nás dopravil o tyiadva-
cet hodin blíže k svobod.

A o ní jsem snil zas. Zdálo se mi, že se plavím
v lunu po moi. Do plachty opírá se mi vítr, pro-

vaz její mám otoený kolem psti, druhou rukou
kormidluji, lun, ponkud naklonn, letí rozee-
nou plání, rozbíjené vlny tleskají mu o boky, já
toužím dostat se co nejdív dál, dál— nevím odkud
a co tam bylo — ale dál, pry.

Probudilo m rachocení dveí. Všechny hlavy
zdvihly se na slamnících: pan Sponner pivádí
nového spolubydlitele. Starší lovk v dloste-
lecké uniform.
Mnohohlasné klení. Kam s ním? Místa tu není.

Pan Sponner prohlásil, po tom že mu není nic,

práskl dvemi a zavel. Všecko s hlukem co

nejvtším — nebo rámus je jaksi solí vojenské
discipliny vbec a kriminální zvláš.

„Já si lehnu teba tady na stl," prohlásil dlo-
stelec konejšiv. „Mn to nevadí, lovk je zvyklý
všemu." Hodil na stl pláš a pipravoval se

k odpoinku.
„A pro jste tady?" ptá se dr. Smrecsanyi. (To

„pro jste tady" je obvyklou uvítací formulkou.)



„Pro? Nkolik pár bot ztratilo se z magacinu
a kantýnská udala nás. Ti jsme, jeden je v prvém,
druhý ve druhém poschodí. Baba zatracená!"

Chvíli ješt, sed poloodstrojen na stole, doka-
zoval svou nevinu. Když pak vidl, že se hlavy
sklonily na slamníky a oi se zavely, umlkl, pe-
valil se na devo a schoulil se pod svj pláš.
To byl pátek.
A dnes je tedy den, k nmuž se vzpínaly nadje,

sny a touhy mých spolubydlitel už od stedy.
Pokejte, v sobotu! Už kdyby tu byla sobota!
Tším se na sobotu!
Pišli jsme z procházky, a zaslíbený den ten

zaíná vyvádt své kousky:
Voronin vzal fragment koštte a zametá. Pi-

hlížíme — lovka, zbaveného volnosti a pohybu,
zajímá vše, co se dje, a je to cokoli. Voronin
zviuje prach, prach se vznáší do výše, tvoí
mnohotvárnou mlhu a padá zas na podlahu, na
slamníky, na povšené runíky, na plášt i na nás,

vdné diváky.

Papá Declich a verejší dlostelec pivlekli
džber ledové vody, vykasali rukávy u košile,

vychrstli vodu na podlahu, naež Voronin ji roz-

hání svým košttem sem a tam, až je z ní erná
louže. Dlostelec jezdí v ní kartáem, jenž už
dávno nemá svých ostn a papá Declich tepe v ni

erným hadrem. Louže takto pohánná valí se

od stny ke stn, konen se obrací ku prahu jizby,

kde jí však papá Declich nadskoí, hadrem svým
sbírá a vyždímává do džberti.
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Díváme se. Censuristi sedí na druhém stolu

a klátí nohama ve vzduchu. Budí leží na nakupe-
ných slamnících, pan Karl vedle nho (píská pi
tom melodii z „Veselé vdovy" a píská ji umlecky),
pan strážmistr s panem etaem Kretzrem vylezli

na druhou kupu slamník, dívají se taktéž, pi
emž pan strážmistr V3'^pravuje o svém rytmistrovi,

jenž, kdyby jen tušil, kde a pro se on (pan stráž-

mistr) ocitl, pokoje by si nedal, dokud by ho ne-

vysvobodil, staeek Nicolodi sedí na svém kufru
a také se dívá — Hedrich poletuje po kriminále
kdesi a holí. Dušek píše v kancelái u profosa —
ostatní stojí u stn a také pihlížejí. Jak skromným
se stane lovk, jak beznároným, jakým nepa-
trným divadlem dovede se spokojit tady!

Pan strážmistr m náhle vyzývá, abych vylezl

k nim a podíval se z okna. Zvení ze dvora jsou

slyšný rychlé kroky — dívám se: dr. Kramá!
S hlavou naklonnou ku pedu letí takka po
obvodu tverce velkého dvora. Domobranci s ba-
jonety hlídají jej a dávají pozor, aby se nedorozu-
míval s drem. Rašínem, jenž se prochází krokem
ležérním, jako by ani nebyl v kriminále — ; nutno
však seskoit, domobranec m zpozoroval a hro-

zí mi.

Dr. Kramá . . . sešli jsme se . . . a tady ... Co
bude z toho všeho? Tžko si pedstavit. Mám ze

své rodné zem dojem šedivé neproniknutelné
mlhy. Nevím, co se tam dje, nevím, je-li tam
trochu víry, trochu nadje, myslí-li nkdo na nás
a na to, co pijde. Ale což — mlha se rozplyne,
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slunce musí vyjít, le uvidíme ten východ též my?
A ne-li . . . exoriare aliquis , . . Není sebevražed-
njší politiky, než \^rábt muedníky nespokoje-
nému národu —

„Dr. Kramá je velmi nadaný lovk," míní pan
strážmistr.

„Dojista."

„A takhle zde lítá den, co den. To není chze" —
„Kde je dr. Kramá?" ptá se Smrecsanyi a vylézá

na slamníky.

„Jdte dol! kdyby vás udali, budu mít opletáni

já," strká jej pan strážmistr-Zimmerkommandant.

Pan strážmistr je Vídeiiák, antisemita už tedy
rodem — neví však, že dr. Smrecsanyi je romich-
katolisch a redaktorem zbožné Reichspost.

Vzduch v jizb je vlhký, podlaha ješt mokrá.
Seskoil jsem a mím ji. Má délky deset krok,
krok sedmdesátpt centimetr, tedy sedm a pl
metru. Nco se dá dlat — zabíjet as a provádt
pohyb.

„Páni zloinci, shnila by nám krev tímhle v-
ným sezením a povalováním se. V kriminále,
pravda, má se sedt, ale my budeme revoltovat,

my budeme chodit. Vždy po tech. Chodíme-li
pldruhé hodiny denn od stny ke stn, urazíme
šest kilometr, k tomu dva kilometry plhodinové
ranní procházky na dvorku, odpoledne též dva —
dohromady deset kilometr — to staí. Pánové
Fels a Goldenstein, nastoupit ke mn, zaneme!
A vy ostatní smluvte se — škoda každé minuty."
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Proslovil jsem tuto e, censuristé Fels a Golden-
stein pistoupili a mašíruj eme.
Druzí rokují a uznávají, že je to správné.
Rytmus nás nese, oba censuristé si libují, že ujde

as a že je to zdravé. Druzí se dívají na nás. Pan
Karl zanotoval pochod Radetzkého, pan strážmistr

mu pizvukuje.
„Odkud vy berete ten svj klid?" ptá se mn

pan Fels.

„isté svdomí."
„A odsoudi-li vás?"
„Odsoudí sebe. I kdybych šel k šibenici, hvízdal

bych si Marsaillesu."

„Vy eši jste podivuhodný národ."
Kroky duní jizbou. Pan Smrecsanyi se chce pi-

pojit. „Jdte pry," odbývá jej pan Fels, „nejste

v našem ternu. Je porueno pouze po tech."
Ped polednem pichází pan Fiedler a vyzývá

všechny jít do kanceláe. Kuivo je tu. ítí se

z jizby a chodbou dvacet lidí, jakoby šlo o návrat
do onoho svta.
Za chvíli jsou zase tady a mraky dýmu tetelí se

vzduchem a plynou mížemi okének ven. Platí se

a rozdává. Voronin, ordonance, bere a schovává
cigára a cigaret a dkuje svým tichým: Spasibo.

Hedrich se vrací a vybírá z kapes týdenní svj
žold: cigára a cigarety.

„A už je hlad, jen když je kouení," míní pan
strážmistr.

Hausmisti se pihnali s váleni. Co je? Zelenina.
Nadávky a kletby.
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z polévky \ylovují kousky masa, zeleniny se

nikdo nedotýká. Hedrich vykládá o ruském Asia-

tovi, co prý to za lotra.

Odpolední procházka odpadá — budeme pejí-
mat objednané potraviny. Hokyná je práv dodal.

Zas úprk ke kancelái profosov. Profos tam
sedí v tichém pemítání, koue z djTnky, Dušek
píše, pan Fiedler rozdluje máslo, sýr, šunku, sa-

lám, sardinky, marmeládu, víno, Krondorfku,
sklenice, lžíce — co kdo objednal. V epicích a klo-

boucích neseme si svou „ausspeise" do jizby.

A už je tu veerní raport. Profos, klíník a pan
Fiedler spotlí nás, dvee zapadly — konec dne.

Jsou ti hodiny odpoledne. Kdyby nyní nkdo i na
smrt onemocnl— marno vše, musí ekat do zítej-

šího rána. Pro lidské poteby je postaven do cely

džber.

elisti pracují a kouí se pi tom.
A jizba duní pod kroky terna, „žeroucího práv

kilometry". To je nový termín.

XIV.

Veerní stíny kladou se na okna protjší budovy
a vlézají do šedivé mlhy naší šedesátky. Pestalo
se jíst, tím více se kouí. A sdílná smírná nálada
se rozložila jizbou. Pan strážmistr kleí u starého

Nicolodiho a \ykládá mu, že tohle pec jednou pe-
stane, že nás pustí na svobodu, že Nicolodi pojede
na teplý jih a on, pan strážmistr, vrátí se do své ka-
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várny. Pan Frohlich vypravuje dru. Smrecsa-
nyimu o svém synovi, chlapci desítiletém, dítti

zázran nadaném, naež pan Smrecsanyi líí je-

mu krásu a duševní pednosti jisté dámy, s kterou
se ml sejít, když se ocitl mezi námi. Pan Fels

s panem Goldensteinem rozhovoili se o njakém
povedeném taškái haliském a oživují si vzájemn
jeho tveráctví. eta Kretzer prochází se s panem
Karlem a šeptají si asi velmi zajímavé vci, nebo
jsou hluší pro vše, co se dje kolem nich. Dlo-
stelec hraje s Hedrichem na druhém stole vlky a

ovce, Hedrich je tak zabrán hrou, že i kouit za-

pomnl — nkolik divák sleduje ten zápas, Vo-
ronin tiše, jiní kritisují a radí, což dlostelce
roziluje tak, že kleje a velmi dtkliv všechny
varuje. My sedíme s Duškem, Declichem a Bu-
dím u stolu druhého a probíráme tiše naše spolu-

bydlitele. Pro vzn politické má papá Declich
termín „patriot", pro ostatní „Fallot" — my jsme
patrioti, Voronin je patriot, staeek Nicolodi je

patriot, jinak jsou zde vesms Falloti až na Hedri-
cha, jenž není ani patriot ani Fallot, ale poveretto,

chudák, Massimo Fallot je questo Tironi, tamhle
ten Tironi.

Tironi je malý mužíek, maliký skoro jako Ni-

colodi, naduelý, nechutn neistý, hlun se sm-
je, až se rozkašle a páchne nkolika zápachy,
proež každý, ke komu pistoupí, hledí zbýt se jeho
spolenosti co nejrychleji. Byl lékárníkem v Ska-
dru a zapletl prý se i se Srby i s Rakušany, Raku-
šani jej sebrali a zaveli. Je-li Albánec i Ital —
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tžko íci. Mluví dobe nmecky, dobe italsky,

turecky, srbsky, ecky — Fallot ve všech eech, ve

všech národnostech, jak tvrdí Budí, dít Kotoru,

jenž jej zná z dívjších let a písahá, že je to lo-
vk všeho schopný. Tironi je vždy v ržové ná-

lad, pro každého, na koho se podívá, má slazený

úsmv a podlízavý žert — ohlušené svdomí dává
svému nositeli práv takový smavý klid, jako sv-
domí isté.

A hle,e o vlku — a massimo Fallot se pišou-
rává k nám a usedá si vedle Budiho. Papá eclich
promluvil ke mn posunkem odporu, pehoupl se

a odešel ke své posteli. Tironi s mlsností starce

popisuje Budimu návštvu svou v njaké slavné

vykiené místnosti, v Caihrad . . .

„Dušku, sobota je u konce."
Uhodl, z eho ta vta vyplynula: „Frank? Neí-

kal jsem vám to pedem? Kolik tako\^ch sobot

ješt pejde! Eh!"
Zvení k nám vrazil zpv. Jeden hlas zaal a

nyní vpadl celý sbor.

„Co je to?"

„Polští židé v tyiašedesátce. Kandidáti rabi-

nátu. Jest jich tam asi ptadvacet. Chtli se vy-

klikovat z vojny — ostatn u polských žid nikdo
neví, na em je. Ani vojenský soud. Mají je tu

již nkolik msíc a nemohou z nich nieho do-

stat. Nemají dokument — všechno prý pišlo na
zmar pi ruské invasi — mají jen potvrzení od
svých starost, že skuten kandidáty rabinátu
jsou, ale nkolik tch starost je tu zaveno s nimi.
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Pro jistotu — nebo ta potvrzení jsou tuze pode-
zelá. Vidíváte je na procházce: byl obchodníkem,
byl úedníkem v záložn, byl nájemcem statku, byl

holiem, byl soukromníkem — pišla válka, a pro-
hlásil se za kandidáta rabinátu, tedy studujícího

židovské svaté theologie, jenž má nárok na osvo-

bození od vojny, starostové jim dali papíry s po-
tvrzením, že skuten jsou v uení, ten u toho
rabína, ten u onoho, ten zas studuje doma, až celá

vc zaala být vojákm podezelá a sbírali je.

Jedí rituáln, totiž zdejší spolek židovský Dobro-
innost dodává jim sem rituáln pipravovaná
jídla. Papritz, velký antisemita dostane asem
záchvat zuivosti a zakáže jim to — židé hladoví,

deputace zatím chodí k Papritzovi, až zas milosti-

v dovolí, aby za pár dní zakázal na novo — nu, a

o šábesu zpívají takto své náboženské písn."

Poslouchám — zpv se táhne melancholicky, ža-

lobn, toužebn, potom udeí nkolik silných ton,
a sbor pje cosi mohutn vítzného, jásavého, ve-

likého — Goldmark prý vzal z takových zpv
motivy ke své Sábské královn
Ale co to najednou? S druhé strany se ozvala

muzika, vojenská muzika — bubny, polnice, bubny
jsou zvlášt silné — a do toho výkiky — jakoby
vojenská hudba hrála v cirku— jakoby editel dá-

val povely krásojezdkyni — nebo komandoval ská-

kající lvy — pekelná muzika — bubny a inely
pehlušují všechno — zpv žid v tom tone, za-

niká, jen chvilkou vynikne ješt njaký vyšší ton —
co je to?
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„Hausmisti, Kranz," vj^svtluje Hedrich, jenž

odešel rozpálen od vlk a ovcí a pisedl k nám,
„Kranz dlá cirkus, hausmisti muziku. Nemá rád
židy a takhle jim kazí jejich pobožnost."

„A kdo jsou to ti hausmisti?"

„Trestanci. Každý má už nkolik rok. Kranz
má nyní šest. Fiedler je také mezi nimi. Starají

se o istotu kriminálu. Jsou všichni v jedné jizb,

ráno musí vstát první, zametat, vynést džbery, nosit

snídan, mýt chodby a záchody —a pi tom žijí

v náramném blahobytu. Mají své výnosné kšefti-

ky, obstarají vše, eho si kdo peje, nikdo nevy-

zpytuje, jakými cestami, pohybují se po kriminále

voln, jíst a pít mají, co hrdlo ráí a v sobotu se

takto veselí."

Muzika hmí dál. Muzika suchá — bez trub a

fagot, jen bubny a inely. A výkiky, hulákání,

ev — celý kriminál to musí slyšet, a nejen kri-

minál, jist i okolní ulice. Bum, bum, bumbum-
bum, trrr, in, in, in
Dnes nezaslechnu svého chocholouše.

Lampa se rozžehla u stropu.

„Pjdeme spát," vitá ji Budi, aby se zbavil Ti-

roniho.

Slamníky poletují a dopadají na zem. Voronin
chrasti svým košttem po podlaze. Stoly se odšu-

pují, lidé jsou spokojeni a zdá se, že si dnes
ulehnou klidn.

Bum, bum, bumbumbum, trrr, in in, in
„ím to provádjí?"
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„Vším, co vydává njaký zvuk. Bijí do stolu, o

zem, mlátí miskou o misku, noži bubnují o de-
vo — je jich tam dvacet."

„A Fiedler?"
„Pije, kouí a ve. Však uvidíte, jak bude zítra

vypadat."

Hedrich mi ustlal. Stele umlecky. Urovná a u-

hladí všecko, runík mi povsí tak, aby mi nepa-
dalo svtlo do oblieje — milý, hodný hoch.

Bum, bum, in, in, in
Mn to nevadí, usnu pi každém hmotu, usnu

vždy, když chci spát.

Na zemi se hovoí se slamníku k slamníku. Dlo-
stelec leží zas na stole. A stále se kouí.
Bum, bum, in, in, in, trrrr —
— Frankm nezavolal, nevyslechl — napadá mi.

Ale což — jen klid, klid. Neseme zde kus cti své

vlasti, tedy: žádnou slabost. Básníci formují duši

národa. Básníci a filosofové. Ne politici, ne ad-

vokáti, ne chirurgové, ne technici. A proto je v
poádku, že nás zavírají. Duše národa je rebe-

lantská — naše to dílo. Básníci tvoili kdysi lidem
bohy — Homer, básníci Starého testamentu —
básníci Nového zákona — te tvoí lidi. Dokud
tvoili bohy, bylo jim dobe — o slávu rodišt
Homerova hádalo se sedm mst — píroda se jim
koila Orfeus krotil divou zv — Ariona za-

chránil delfin ped utopením — Ibyka mstili jeá-
bové — na Aischyla se neodvážila smrt sáhnout a
orel musil pustit želvu na lebku jeho, aby se napl-

nil jeho pozemský osud — ano, tak bylo kdysi —
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a potom pozdji — byli básníci velikými soudci —
Dante — Shakespeare — soudili císae, krále, pa-
peže — celé lidstvo — ale od té doby, kdy formuji
básnici duše svých národ, mocni tohoto svta, je

zavírají — bohy — ano, lidi — ne — a já mohu
klidn usnout — kdo je mým lovkem, je pevný
a silný — ano, mohu — usnout — bum — bum —
trrrr — in, in, in

XV.

V nedli budí zvon až o pl šesté — jenže málo-
kdo z té plhodiny co má. Jako obyejn otevru
oi již ped pátou — ejhle: dlostelec na stole le-

žící již kouí, pan Fels si \'ypravuje s panem
Goldensteinem, pan Fróhlich se dívá iDCzútšn ke
stropu, staeek Nicolodi sedí a vzdychá, dr.

Smrecsanyi oštipuje si nohu — snad jen Budí a

Hedrich, mládí, jež se nikdy nedospí, a papá De-
clich, zdravá selská nátura, jež si ráda pidá pár
minut, i když zvon byl už zavolal, spí, jakoby je

do vody hodil.

Lampa již uhasla, den se rozbeskuje.

V noci — byly asi dv hodiny — pišli pro Voro-
nina. Strašný rámus, mlácení dvemi — klíník a

domobranec s bajonetem — Voronin se má ihned
ustrojit, sebrat své vci a bude se sthovat do kri-

minálu jiného. Vstal, zabalil své vci do kapesní-
ho šátku, podal nám ruku a šel. Politovali jsme
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ho . . . Co ho oekává ? Kam bude vržen ten dobrý,
tichý lovk?
Potom se spalo dál. —
A nyní vzpomínám. Týden tomu — byl jsem

na výlet. Podél Dunaje šel jsem kvetoucími Inka-

mi do Lang Enzersdorfu. Byl nádherný slunení
den já lovk volný

„Víte, jak dlouho hausmísti ádili? Pes pl-
noc, daleko pes plnoc," povídá pan Fels.

„Oka jsem nezamhouil," dokládá pan Fróhlich.

„V Anglii je všecko dovoleno, co není zakázáno,
v Nmecku je všecko zakázáno, co není dovoleno,
u nás je všecko dovoleno, co je zakázáno — zvláš
v kriminále," sentencuje pan Goldenstein.

Zvon ješt nedrní, ale my vstáváme. lovk si

rád i v té nejtsnjší situaci zachovává zdání svo-

bodné vle — vstává dobrovoln, a by mohl ležet

ješt nkolik minut. A zvonní vyslechne potom
s povzneseným opovržením.

Však se už rozezvuel. Zdá se, že hlunji a bez-

ohlednji než obyejn.
„I jen si vi," bruí dlostelec.
„Vstávat! Vstávat!" burcují bdící ty, kteí je-

št spí.

Pi raportum upozoruje papá Declich na pana
Fiedlera. Skuten — obraz zbdovanosti. Oi
vyhaslé, žíly na skráních nabhlé, hlava tžká. A
ruce se mu tesou.

„Fallot," míní papá Declich s despektem. Ital se

totiž rád napije, nikdy však nepepije.
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U vodovod, kde se myjeme, vyprávjí se no-

vinky. Noním transportem bylo odvezeno z naše-

ho kriminálu šedesát lidí. Do vzení kasáren

Rossavských, do Mollersdorfu a jinam. Budou
tam „pi ledu". Auditoi jich nepotebují, nebu-

dou voláni k ^'ýslechm, budou ekat a ekat. Zde
je potebí místa . . . Starý Gehringer, náš klíník,

odešel s nimi a nevrátí se už. Nástupce jeho jme-

nuje se Schmied a je Feuerwerkrem, ohnstrj-
cem, u dlostelectva.
K snídaní mi pináší Hedrich misku erné kávy.

Prý od Kranze. — Od Kranze? Zná m? Je snad
krajan? — Ne, Vídeák, ale slyšel, že jsem spiso-

vatel a doufá prý, že popíši jednou, co jsem zde

vidl a zažil — ostatn prý bhem dopoledne pi-
jde sám. Vbec se už kriminálem rozneslo, že

jsem tu a klíník Sponner se tuze obává, abych ho
nepopsal, jak láteí a ve. I profos se ondy vyptá-

val, jak to asi prý míním popsat. „Profos je ostat-

n velmi slušný lovk," dokládá Hedrich šeptem,

„vera veer ml v hospod s Papritzem hádku, v
níž mu vyetl, že trýzní zbyten lidi a nazval jej

krvavou bestií. Papritz mu pohrozil, že si tohle

zapamatuje "

Káva je skuten kávou — rozdluji ji mezi naši

partu, a patrioti si libují.

Hle, Kranz ! Smysl pro hudbu, smysl pro litera-

turu — „Hedrichu, co mají proti Kranzovi?"

„Oh, byl už nkolikrát zaven. Je asi tyicet
rok stár, dobrou polovici let tch ztrávil v krimi-

nálech. Vybírá rád zlatnické krámy, nosil nedo-

107



volen vojenskou uniformu a jiné vci. A pi tom
je tuze dobrý lovk. A karakterni lovk — Pa-
pritz se ho bojí jako ohn."
Na procházce mi pedstavuje Dušek lovka v

dragounské uniform, jehož nohy jsou spjaty e-
tzem. Aby se etz netáhl po zemi, má jej zdviže-

ný provázkem, jehož konec drží. Chodí rozkromo,
má inteligentní výraz v oblieji, jakousi povýše-
nost v bledmodrých oích — zjev velmi sympati-
cký. A historie jeho, jak mi ji Dušek byl

vypravoval, hotové muednictví. Inženýr Kuba-
leck byl prý pi vypuknutí války zamstnán v
Rusku, v Revalu, ped tím byl v Nmecku, ve Švý-
carsku, ve Francii, eské jméno, ale Nmec. Když
vzplanula válka, spchal do Rakouska se ženou a

dvma malými dtmi, na hranicích byl zadržen,

pedveden v Mor. Ostrav podmaršálkovi Mat-
tuschkovi, jenž na nj vyhrkl: „Vy jste ruský špe-

houn! A hlavu svou zachráníte jen, udáte-li mi
vše, co o ruské špionáži v Rakousku víte." Kuba-
leck nevdl prý ovšem nieho, odpovídal trochu
prudce — a od té doby zstal v klepetech vojenské
justice. Rodina jeho byla internována v Chocni,

on konen zavezen sem do Vídn. Jednou se po-
hádal s profosem, zlomil mu šavli a za to dostal

etz, jejž nosí do dnes.

(Pozoroval jsem, když mi Dušek tuto historii s

mnohými detaily ješt vypravoval, že papá Declich
nkolikrát škubl rty, jakoby chtl nco povdt a

že mu pi tom hrál v oích lehounký, skeptický po-

smšek — ale pemohl se a neekl nieho.)
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Kubaleck mluví vybranou, istou eí inteligenta,

poznámky jeho o lidech a vcech jsou trefné, úse-
né a vtipné, je si samostaitelný, totiž nenese svou
bídu (a má velikou bídu, jak mi Dušek ekl) na
odiv, je odevzdán ve svj osud, ale také hotov,

stát na svém a hájit své právo až do posledních
dsledk — zajímavý lovk. O své historii ne-

zmiuje se ani slvkem vi mn, rozhovoili jsme
se o letadlech — sloužil prý i v pruské armád u
leteckého sboru — vysvtluje mi jednotlivé typy,

pednosti i vady jejich, sám prý se pokoušel o se-

strojení nového aparátu, ale pišla válka a všemu
konec. —
Jaké nádherné ráno je asi venku! Modré, pro-

ídlé nebe zdá se být \ýš, než obyejn, ani mráku
na nm, jen prvé zlaté blesky vycházejícího slunce

se tam rozložily a rorejsové, zpití svžestí rána,
krouží pod ním v radostných kruzích.

A my se zde vrtíme v shluku hovoících, kašlají-

cích a odplivujících, v dýmu páchnoucích cigaret,

v zápachu, proudícím sem ze záchod a jizeb, mezi
tvory, jež lidská spolenost vyvrhla ze svého ste-
du, my, jež slepá justice vhodila mezi n, my, my,
milenci volnosti, vzduchu a svtla „takový
aeroplan kdyby se snesl," napovídá Kubaleck.

„Vstoupil bych bez rozmýšlení do nho a letl
pes hory, doly a vody daleko, daleko, až za erno-
žluté kly," dopovídám já.

Nkolik drobných kluk, málo pes trnáct let

starších, pobíhá mezi námi a sbírá odpadky dout-
ník a cigaret.
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„Kolegové?"
„Ano. Kradli mdné dráty a prodávali je."

Hadry na tle, hadry na nohou, zpustlá bída v
oblieji — trnáct, patnáct rok stáí, a celý život

ješt ped nimi
Jsme zase v jizb.
Pan Kranz

!

Nevysoký, silný, vojenskou epici šikmo na hla-

v, knír — es ist erreicht, dobrácký, shovívavý
výraz v modrých oích — stojí v stedu jizby a

rozhlíží se.

„Kranzi, sem!" volá Hedrich.
Pistupuje k našemu stolu. Dkuji mu za kávu—

odmítá, ale chtl prý m prosit, kdybych jednou
psal o tom, co jsem tu vidl a koho poznal, abych
nezapomnl na nj, Kranz se jmenuje, Kranz, jako
to, co ležívá na rakvích. Kranz, zlodj a lump, ale

jednou by pec rád vidl své jméno psáno rukou
poctivou . . . Dosud bylo jen v aktech, rozsudcích,

v rubrikách ze soudní sín . .. .

Vím, že to, emu íkají jiní duše, jest svatým
ohnm v lovku, v nkom vtší, v jiném menší, v
nkterém jen jiskika, a ten svatý ohe tvoí mo-
rální, umleckou a lidskou cenu naši. V té chvilce

vidl jsem jiskru jeho humorn zaplát v oích toho

lupie . . .

„Kranzi, jak dlouho ješt?" ptá se pan stráž-

mistr.

„Pt a pl — nepíplete-li se mi Papritz do cesty,

když budu v nálad."
„Jako vera veer?"
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„Ba, vera veer! Mít ho tam, ten by byl pole-

toval po cime! Ten by byl skákal!"

„Kranzi, kolik jich padlo?"
„tyicet. tyicet prázdných lahví je tam. Ale

je to víno? Toho lumpa, toho hokynáe jednou
dostat do rukou, já bych mu povdl, co to páše,

když takové brioly míchá!"
„Kranzi, je slyšet nco o amnestii?

„Povídá se. Prý nyní po tch vítzstvích v Ru-
sku... Ale to bude amnestie pro nás, pro lehké

pestupníky, pro vás, pro tžké zloince, nic! Nic,

panové
Dívá se na nás, zahrnuje nás, patrioty, rukou

a smje se ábelsky.
„Okurku musím mít — mám hlavu jako step,"

povídá víc pro sebe a jde ke dveím.
„Otevi, snope!" a bouchá pstmi do nich. „Spon-

nere, holomku!" a kope, až se tesou a duní.

Sponner otvírá: „No, no, no —

"

„Idiote!" — povídá mu pan Kranz a jde vážn
ven.

XVI.

Jsem s panem Felsem a Goldensteinem v tetím
kilometru.

Nkolik lidí se na nás dívá, nkolik pihlíží he
vlk a ovci na druhém stole, pan strážmistr si

dává panem Karlem pedpískávat kuplet z Csar-

dasfúrstin a zkouší jej pískat po nm, papá Declich

stojí na kup slamník, istí svou epici a po oku
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se dívá na velký dvr, kde se nyní procházejí
uvznní dstojníci, chvilkou vrazí do jizby klíník
Sponner, vyrve njaké jméno, což znamená, že lo-
vk ten zde má návštvu, bude veden do sálu, kde
v pítomnosti auditora smí nkolik minut poho-
voit o nezávadných vcech — kouí, kde kdo,
a zejmá svátení nálada je rozlita po cele i lidech.

Vchází pan Fiedler: „Pjde nkdo do kaple na
mši?"

Nikdo se nehlásí.

„Pohani!" kleje a obrací se ke mn: „Nechtl
byste se tam podívat?"

„Dkuji, jsem bez konfese."

„Nevadí. Nepouštíme tam pouze židy, to by pec
trochu kielo. Máte-li však njakého známého,
s nímž byste si chtl pohovoit," a pan Fiedler se

usmívá tajupln.

„Rozumím, ale nemám. Své verše jsem spáchal
sám. A co hlava — bolí?"

„Ach, pane M., jak by mi ji byl nkdo roztloukl.

lovk je pod zvíetem, hluboko pod zvíetem.
Zvíe se do tohohle stavu nedostane. Však si také
íkám: mít kluka a ten kluk mi zane pít, ubiji ho,

ubiji, budu-li ho mít jen trochu rád." A obrací se

ke dveím.
„Pane Fiedlere! Pane Fiedlere!" volá nkolik

hlas.

Pan Fiedler mává rukama kolem hlavy, jakoby
odhánl roj dorážejících vel a už je venku. A klí-
ník Sponner ve: Kdo se dal zaznamenat, že bude

112



dnes psát dopisy— za mnou ! Pokat — censuristé

ne! Pro n bude ustanoveno jinak!"

Pan Sponner nás vede chodbou a vykládá mi:
„Kiet lovk musí, kiet, ale nemyslete, že mi to

psobi zábavu. Slovem mírným nieho nedokáži.
Nikdo nemá pontí, co to za eládku tihle polští

židé! lovk aby ml plíce jako kováské mchy."
(U nás v cele polských žid není, napadá mi, a pan
Sponner ve tam pec — budu-li jednou o tomto
kriminálu psát vytisknu tohle jeho vysvtleni, bez-

toho mi je jen proto povídá.)

Vcházíme do isolaní jizby, urené pro onemoc-
nlé nakažli\ými chorobami. Nkolik postelí tu

pipraveno, docela i umj^adlo pohotov — nyní
sem vstrili dva stoly, pirazili jek postelím jednou
stranou, k druhé pitáhli lavice, na stolech stojí

inkoust, pjili nám pera, rozdlili dle pihlášek
papíry, obálky a korespondenní lístky — a nyní
možno psát. tyicet, padesát lidí tísní se u stol,
druzí ekají, až se uprázdní místo a pero, domo-
branec s bajonetem stojí u dveí, kdo dopsal, po-
ká, až pijde klíník, odevzdá napsané a potom
se smí vrátit do své cely. Obálka se nesmí zalepit,

list bude odevzdán vyšetujícímu auditorovi, jenž

jej prote, závadná slova neb i vty k nepoznání
peškrtá a jak dá pánb, pošle dál. Píše-li se ma-
teštinou, dá auditor peíst listy — a po pípad
i peložit — spolehlivému tlumoníkovi, což trvá

vždy nkolik dní — tlumoník je málo a jsou za-

tíženi prácemi mnohem dležitjšími: pekládá-
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ním zabavených dopis, listin, brožur, knih, v mém
pípad vcí veršovaných.

Je tu jako v úle — jeden se tlaí na druhého,
vyptávají se na všecky možné i nemožné vci,
pera skípají, nadává se jim a všemu, zápach je tu

k omdlení — pedsevzal jsem si psát svým dra-

hým lidem co nejmén, ale píši ješt mén — jsem
zdráv, myslím na vás, neekejte m, píjemný po-

byt tu ovšem není — dost —
a už jsem zas v naší cele a vidím, že je možno

vydýchnout si spokojen i v kriminále.

Pan Fels s Goldensteinem sedí u našeho stolu

a mají hlavy opené o dlan. Terno lidí mašíruje
své kilometry, až podlaha duní. Sedám si na postel

proti tm dvma zadumaným a vzpomínám a

myslím — nic velikého — jen na to rozskípané
pero dnešní. Hle, ped tyicíti a nkolika rokym takto zlobilo. Když jsem se zaínal uit psát.

V Brandýse to bylo — já školák chudáek, jenž

od chudák rodi ani krejcaru žádat si netroufal.

Jedenkrát jsem náhodou odkryl zdroj per — pod
jedním oknem brandýsského arcivévodského zám-
ku vždy jich leželo nkolik. Byl tam nahoe d-
chodní úad, a písai je vyhazovali, když nebyla
víc k poteb. A já je sbíral a psal jimi ve škole

a psal jimi doma své úlohy. Psal jsem tžce: cifry

mimovoln dostávaly erné bakorky, písmenka
erná bíška. A pan uitelm káral a hrozil a po-

tom i trestal — nic plátno, nemohl jsem jinak.

A nemohl jsem ani, když mi písn nakazoval,

abych si koupil pera nová . . . Dnes se vrátilo to
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rozskípané pero do mého života — a pijde za
týden — za trnáct dni — za rok — za dv léta —
te, kdy umím psát a kdy jsem se pro jistý zpsob
psaní dostal sem — Osud má zpropadený smysl
pro dláni kruh v lidském život a pesn je za-

vírá tam, kde je byl zaal —
„Víte, pane M., že celé noci nespím?" povídá

najednou zoufale pan Fels.

„Ani te po kilometrech ne?"
„To nevzí v tle, to vzí v duši — zeptejte se

tadyhle Goldensteina."
Goldenstein se dívá smutn v prázdno a kývá

hlavou: „Nespíme oba. Fróhlich taky ne. Ležíme,
uvažujeme, a když úvahy k niemu nevedou, dí-

váme se do lampy."
„A jaké máte starosti? Jaké trápení?"
„Obchod, obchod," vzdychá pan Goldenstein.

„Vytrhli nás a zaveli — lovk nemže mluvit,

psát nesmí, zízenci jsou bezradní a netení —
bhví, co se dje," vysvtluje pan Fels.

„Dobrá. Obchod. Pedstavte si, že jste byli

ve s\^Th písárnách, etli teba dopisy -— náhle
jste padli se židlí, zavolán byl léka, prohlédl vás
a konstatuje: zápal slepého steva — operace
nutná co nejrychleji. Zavezou vás do sanatoria

a za nkolik hodin jste na operaním stole. Roze-
žou vás, zápal byl akutní, ležíte v pokojíku,
opatrovnice sedí u vás, jste položiv, bez zájmu pro
všecko na svt, myslit a mluvit nemžete a cítíte

jen jedno: jsem na prahu smrti, život mže se

zavít za mnou každou chvíli. Obchod co je
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vám do obchodu! Korespondence — jaké hlou-

posti! Žít, pedevším a jedin žít! Jste tady —
pravda, v kriminále, ale o lip, než v nemocnici.

A — jak už to v Rakousku obyejem — zakázali

vám všecko, ale za pár dní vám dovolí psát, pi-
jdou návštvy a konen budete ídit své vci
odtud, jako ze sanatoria —

"

„Má pravdu," poznamenává pan Fels Golden-

steinovi a oddechuje odlehené.

Goldenstein je, zdá se, skeptik anebo chce té

útchy víc: „Ano, ale už tolik dní nevíme nieho
ožene, dtech—

"

„Mj kluk jev prvé gymnasiální tíd, máme zde
ve Vídni privátní iDolské gymnasium," vykládá
pan Fels.

„Jste z Halie, že? Tedy si zase pedstavte:
vracíte se odkudsi vlakem dom. Najednou vlak
stane— co je? Most ped vámi se sítil do rozvod-
nné eky. Nutno se vrátit k nejbližší stanici.

Nepsobí na vás naše jizba dojmem špinavé
venkovské ekárny? Taková ekárna na té stanici

je nyní vaším obydlím. Žijete tam a ekáte, až

bude most zase znovuzízen. Kdy to bude? Nikdo
neví — msíc, dva — snad pl roku — vy musíte
ekat, nebo jiné cesty není —

"

„Má pravdu," pokyvuje zas pan Fels.

Pan Goldenstein mlí.
Vykládám dál. Objasuji jim vše, co napadá

mn a co by mohlo napadnout jim. Jak je všecko
relativní v tomto život, jak se názor spolenosti
na kriminál mní, slovo „kriminál" nemá dnes
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toho významu mezi slušnými lidmi, jako mlo ped
válkou (die Masse macht es, to množství lidstva,

jež vojenská justice do kriminál dostala), jak

vyjdeme, bohatší o nenahraditelné vzpomínky, jak

teprve potom budem milovat volnost — a snad
nebyly by to ani dvody takto formulované, ale

mé vnitní pesvdení, že se jim mimovoln vsu-

gerovalo — dal jsem tm lidem kus svého
fatalistického klidu a duševní rovnováhy — dku-
jí mi a tisknou mi ruce, a pan Fels povídá pohnut,
že by byl dojista už „nco" provedl. . . .

A pan Goldenstein míní, že dnes bude dobe spát.

Po jedenácté hodin pinášejí hausmisti obd.
Papá Declich loví maso z polévky, do zeleninového
píkrmu jen hrábl a s úsmvem vrací misky na
vál. Dnes se neproklíná, jen prost konstatuje,

že „to není k jídlu" — verejší zásoby od hokynáe
nejsou dosud vyerpány.
Nedle je dnem, kdy se trestancm smjí donést

zásoby prádla a šat — šaty musí být desinfiková-

ny a písemné potvrzení o vykonané desinfekci a

z potvrzení musí být zjevno, že pi nich byla pro-

vedena bhem posledních dvacetity hodin.

Vydávají nám to ihned po obd. Josefinka mi
pinesla polštá, deku, odol a prádlo. Košile moje
je už erná jak naše podlaha a — jak lovk
seskromní — cítím neobyejné blaho, že jsem mohl
obléci prádlo isté.

Jedna hodina odpoledne. Raport! — Veerní
raport tu. Spoetli nás a tím je den u konce.

Procházky nebude dnes.
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Ve dv hodiny však otvírají pec — aby nám
pidali nového kolegu. Vchází starší lovk v sla-

mném klobouce, se skipcem na oích, s kufíkem
v ruce a v gumovém plášti. Staví kufík ke zdi,

stane vedle nho a vykládá: „Pánové, dostal jsem
se sem omylem— za hodinu budu jist propuštn."

Usmíváme se.

Ve tyi hodiny zdvih se, bere kufík a staví se

ke dveím.

Šest hodin. Stojí dosud a eká.

Osmá hodina. Veeíme. Náš pírstek si sedl

na kufík. Ale u dveí.

Ped devátou. Chocholouš zazpíval zas. Cho-
cholouš*) — jediný tvor, jenž dobrovoln obývá
tuto budovu. Rozhazují se slamníky, lidé se svlé-

kají. Pan Karl ptá se píchozího, nelehne-li si.

Že se položí, je unaven, ale nesvlekne se. V noci

jej jist zavolají a vyvedou.

Pl desáté. Leží v plášti, jen klobouk sundal.

Lebku má doista holou.

„Poslechnte," povídá mu dlostelec, jenž je

jeho sousedem, „sundejte ten pláš, páchne straš-

n, a jak se jmenujete?"

*) Dr. Rašín rozepsal se o nm nedávno a konstatoval, že

nepiletá sem z polí, ale že je tuzemcem.
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„Simon Lamm," odpovídá tázaný a svléká pláš.
„Lamm z Brodu?" ptá se pan Fels.

„Ano. A jsem tady omylem. Prý jsem chtl
syna zachránit ped vojnou, ale mj syn naruko-
val a pišel o levou ruku, má nyní prothesu a

slouží v kancelái — jist m v noci odtud vy-

vedou —

"

„Svléknte se, pane Lamme, a hlete usnout,"

pan Fels vstal, jde ke mn a povídá mi tiše: „Jeden
z nejlepších polských žid, co jich v Halii je.

Statká — dneska ovšem žebrák, na jeho usedlo-

sti hospodaí Rusové, ale byl dobrodincem celého

okolí —

"

Pan Simon Lamm se svléká: „No což, pijdou-li
a zavolají, jsem obleen v pti minutách."

Jizbou zní smích.

XVIL
Pondlí veer.

Pondlek mi byl odjakživa protivným dnem
a zdá se, že se mi v kriminále zprotiví ješt víc.

A celá šedesátka jakoby s tím mým názorem
souhlasila : ráno vstávali mrzutí a s proklínáním —
jen pánové Fels a Goldenstein prohlásili, že kone-
n mohli spát—dlostelec se ani oblékat nechtl,

Hedrich zíval, až mu slzy tekly z oí. Budí se mra-
il — nebylo vbec nikde vlídného pohledu a spo-

kojeného slova. Náš verejší pírstek, pan Simon
Lamm, navlekl si zase svj gumo\ý pláš, nasadil

klobouk a ekal. Ani na procházku vyjít nechtl,
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aby nezameškal posla svobody. Šel potom pec,
když ho pan strážmistr ujistil, že bude zavolán i ze
dvora, ale i na procházce stále otáel hlavu ke dve-
ím, kde stál domobranec s bajonetem.

Když jsme se vrátili, vzal si Hedricha stranou —
dobrácké modré oi našeho holie vzbudily asi d-
vru v panu Lammovi — a ptal se ho, kdo jsem já,

prý mám zvláštní postel, modrou deku a v jizb
mají prý pede mnou respekt, a milý Hedrich,
jenž rád ml lidi za blázny — ale i pi tom tak
dobráckým a milým zpsobem, že se na nj nikdo
zlobit nemohl — ekl mu šeptem, že jsem zloinec
horší než dvojnásobný vrah, k emuž pan Lamm
pokývl hlavou a prohlásil, že jsem mu byl hned ná-
padným a že nco takového ve mn být musí.

Potom ekal tiše dál.

Protivný pondlek. Ani do tch kilometr se

lovku nechce.

Papá Declich si pinesl džber vody, zalezl do
cely a pral. Budí vylezl na slamníky a zaal chrá-

pat. Staeek Nicoíodi, zabalen do plédu, sedl na
svém kufru a hledl na podlahu, Tironi se spátelil

s drem Smrecsanyim a povídali si, dlostelec
hledal nkoho, kdo by s ním hrál vlky a ovce —
v tom vrazil do jizby Papritz.

Papritz s inící šavlí v rozepiatém plášti —
zdaená kopie nmeckého monarchy — i s knírem
— es ist erreicht. Stanul, rozhlédl se — šedesátka
ztichla, jinak nikdo nic. „Habt Acht!" zaval
zlostn, „kdo je tu komandantem jizby?"
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Pan strážmistr postril etae Kretzra, ten

pedstoupil a hlásil se. Papritz si ho pemil od
hlavy k pat pohledem ovšem zdrcujícím a spu-
stil: „Nevíte, co se patí? Vkroím-li do jizby, máte
komandovat habt acht, máte se postavit a hlásit

se mn! A celá jizba má stát habtacht, nikdo se

pohnout nesmí — eládko mizerná — já s vámi
zatoím, já vás nauím — a jak vy to tam stojíte,

vy snope jeden," oboil se na pana Fróhlicha, „já
vás dám do temnice na tyiadvacet hodin — a
vida, ten tam leží a spí — dol, dol — (Budí
seskoil a otvíral úžasem rozespalé oi) — tohle

je pkná spolenost, vida, dobrovolník ješt
k tomu — a \^ smeknte!" oboil se na Lamma.
Z chodby zaznl Kranzv hlas, pedseda hausmi-
str zpival:

Im fernen Afrika
da wáchst der Paprika —

Papritz bledl a rudl, ale nevyítil se. Chvíli ješt
hrozil a val, potom vyšel.

„Je namazán od verejška," mínil Hedrich. Pan
Lamm si nasadil slamák na novo,

„Já se mu pec nebudu hlásit —" zaal vykládat
pan strážmistr.

„Je to drzost," vzpamatoval se pan Fróhlich,
„nkdo by ho ml upozornit, že jen dstojníkm
se volá habtacht a on jako úetní poddstojník
nemá práva nosit dstojnickou šavli."

„A vbec že nemá práva k inspekcím a tako\ým
hrozbám," dokládal pan strážmistr. Panu Felsovi
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se zželelo Lanima. Vzal jej pod paždí a pivedl
k mé posteli.

„Pane M., vera jste nás tak postavil a posílil,

ujmte se zde pana Lamma, povzte mu nco."
„Smeknte klobouk, sundejte pláš, povste si

jej tamhle a hlete se zaídit po domácku, budete
tady nkolik msíc."
Pan Lamm se zadíval na m vyjeven, trochu

váhav svlekl pláš i klobouk sundal a posadil se.

„Taky dobe," mínil pan Fels. „A kilometry?"
Nic plátno, dáme se do nich.

Chodili jsme mlky. Pišel klíník Sponner, vy-
volal nkolik jmen, mezi nimi Tironiho a dra
Smrecsanyiho : „Verate své vci a pjdete do
prvého poschodí." Byli pesazeni.
Rozlouili se a šli.

Chodili jsme dál.

Nkolik lidi projevilo hlasité uspokojení nad od-
chodem Tironiho. Ohavný lovk s tím svým
kašlem — panu strážmistrovi zašla chu jíst, když
ten chlap kašlal

Když jsme své kilometry pozeli, sedl jsem na
slamník a díval se na druhé mašírující terno.

Potom jsem zatoužil po njakém tení. Na stole

se válel jeden díl Gerstáckra a njaký Ganghofer.
Das ist kein Kaffehaus vor mír, napadlo mi (tak

íkají vídenští židé). „Budí, máte nco ke tení?"

Budi mi dal nkolik povídek Rodenbachových
a Napoleona III. „Život Julia Caesara." Pustil

jsem se do povídek. Autor „Mrvých Brugg" m
zklamal. Kdo si na^ykl íst poctivé a hluboké
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Rusy, najde zídka uspokojení v cizích literatu-

rách. Všecko je tak mrtvolné, chtné, strojené

a neživotné — lovku by bylo líto opravdu asu,
kdyby ho neml tolik nazbyt. Kdyby bylo nkomu
napadlo zametat podlahu, byl bych se díval radji
na pohyb koštte a kroužení prachu — je v tom
víc života než v tchto bezkrevných lidech, o nichž

tu. Ale Voronin je pry a košt jeho opuštno.

Po obd, jehož jsem se zase nedotkl, byl jsem
volán k auditorovi do Tigergasse. Domobranec
pede mnou, domobranec za mnou — ulice a lidé

tak cizí, jako by byli z jiného svta — vida, jak
jsem zvykl už v kriminálu! Myslil jsem si klidn,
že to bude ten druhý výslech, jejž mi dr. Frank
slíbil na minulý pátek nebo sobotu, ale netšil jsem
se — nevil jsem, že by znamenal obrat v mém
osudu.
Frank, istý, oholený jako poprvé a také tak

odmený, oznámil mi, že tu mám návštvu.
Dr. T., Nmec, s nímž se znám už adu let. Pr\ý

lovk, jenž m navštívil kdysi v Rudolfinerhausu
po operaci, prvý, jenž m navštvuje v kriminále.

„Drahý M.," zaal a hlas se mu tásl.

„Doktore, žádnou sentimentalitu. Jsem zaven
pro tyi hloupé básn —

"

„Prosím," zakroil dr. Frank.
„A tak. Není dovoleno. Dobrá. Jsem zdráv, jak

vidíš, v kriminále sic, ale osm hodin denn^ mám
nejkrásnjší svobodu —

"

„Jak to? Chodíš na procházku?" ptal se užaslý
dr. T., i Frank se pi tom na mn podíval zvdav.
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„Ne. Osm hodin spím a ty víš, že sny jsou zá-

važnou ástí mého života — a já sním o volnosti.

Noc co noc mám sny o svobod, a kdyby slavný

úad zde (obrátil jsem se na Franka) ml jen malé
tušení o tom, postavil by mi domobrance k posteli,

jenž bym každých deset minut musil budit: Hej,

hej, zdá se vám o volnosti? To je zakázáno, jste

v kriminále!"
Dr. Frank se nucen usmál.
„A jinak?"
„Jinak žiji v špín a dívám se na drahé Ra-

kousko z dola, což je také velmi zajímavé."

„Nepotebuješ nieho?"
„Stát mi dává vše, eho potebovat nemohu —

dkuji ti."

„Pánové," a dr. Frank vytahoval hodinky, „mu-
mím bohužel konstatovat, že mám velmi mnoho
práce —

"

„Doktore, nebudeme zdržovat slavný úad v je-

ho innosti. Má opravdu velmi mnoho a dležité
práce."

Pítel musil chvíli ekat, až jsem odešel—patrn
abychom se nedomlouvali ješt njak venku—ertv takovému básníku!
Domobranci m dovedli zpt a odevzdali profo-

sovi. Když jsem byl zase v šedesátce, zabolely m
oi z nezvyklého svtla ulice.

A zase se táhly minuty a hodiny, každá mla
olovné podešve, žádná na spch.

Zaal jsem íst Julia Caesara a vzpomnl na
jeho komentáe o válce gallské. Gallia omnís
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divisa est in partes tes . . . Napoleon se jich pi-
držuje . . . jaký to také rozdíl mezi nimi a Tacito-

vou Germanii. Caesar je jako bezpený a jistý

matematik, lovk-tená má pocit jistoty a véri,

u Tacita ne . . . A vida, jakým elegantním slohem
vládl ten Napoleon III. ! A jaké ml vdomosti!
Cisa!
Po jizb duní kroky, jinak leži stále protivná

pondlní nálada na všech. Je ticho. Zažertuje li

nkdo, je to nevhodné a neasové, nikdo se ani

neUwSmje.
Na odpoledni procházce chodil jsem s inžený-

rem. Pál si, aby ml nkolik kil dynamitu...
Po procházce pisedl zas pan Fels ke mn.

Myslím-li opravdu, že jim, censuristm, bude do-
volen písemní styk s rodinou a budou-li smt
pijímat návštvy. Jinak že se již uklidnil. A až
vyjdeme, dopej i-li mu potšení, poveeet s ním
a jeho rodinou. Že jsem mu svými verejšími
výklady opravdu zachránil život . . .

Potom zavolal pana Lamma a povídal mu,
bude-li mu úzko a smutno, aby se obrátil ke mn
o útchu. Prý jsem moudejší, než kterýkoli
rabín.

„Já vím, a velmi nebezpený lovk," pisvdil
pan Lamm — patrn špatn rozuml.
etl jsem ješt chvíli. A když se zaalo tmít, byl

jsem rád, že den ten dokonává.
Takový pondlek nemá opravdu jiné ceny, než

že nás donese trochu blíže — emu? emu vlast-

n? Volnosti? . . . Životu? ... i snad pouze konci
jeho? . . .
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XVIII.

Úadními novinami je pro nás pan Fiedler. Den
co den pinášivá došlou poštu, oznamuje, kdo
bude z naší cely peložen a kam, mnoho-li pijde
za nj pírstku, hlásí výši penz, které pro toho
onoho došly, potom v Rozmanitostech i Denních
zprávách poví njakou novinku z nitra kriminálu,

jež mže ostatn být také anekdotou a — jde do
cely sousední.

List3% které dostáváme, jsou ovšem censurovány
vyšetujícím auditorem: mn pan dr. Frank škrtá

a zaeruje po zpsobu carských censor dsledn
jméno každého lovka, který m pozdravuje,
jména známých lidí, o nichž se mi píše, že jsou

nemocni, že zemeli i jen, že se ptali, potebuji-li

ehos — takováto obezelost velestátu dojímá arci

zaveného spisovatele všelijak.

Dojdou-li pro nkoho peníze oznámí pan Fiedler

jenom sumu — nikdy zasílatele. Patrn také

vyšší naízení státní opatrnosti. Ale to aspo
pivádí komické situace : nkdo dostane peníze
jichž neekal, bývají to obyejn menší obnosy,

a nkdo zase eká a eká, dokat se nemže a ne-

doká se. V ase války objevily se v Rakousku
nesmírné spousty suchozemských žralok, na dra-

hách žraloci aprovisaní, v kriminálech žraloci

monetní. Psal jsi o peníze, odpovdno ti, že už
byly poslány — den co den pijde pan Fiedler

a hlásí — ale pro tebe nepišlo nieho. Reklamuješ
— marn. Žádáš pana Fiedlera, aby se ješt
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jednou podíval v kancelái — podíval se, nic. Až
když zaneš hrozit udáním u vyšetujícího audi-

tora, zajde pan Fiedler ješt jednou do kanceláe
a hle : „práv pišlo pro tebe 300 K. Práv nyní."

Anebo, jak pan Fiedler dobrácky dodá, bylo to

špatn zaneseno, a te na to pišli.

Pan Fiedler totiž je sice trestanec, ale úadní
funkce, které koná v kancelái našeho profosa,

staví jej na stranu „jejich". A má také diskrétnost

osob úadního cechu: slvka nepronese, které by
mohlo snížit v oích našich úad, vládu a její

orgány — Rozmanitosti a Denní zprávy jeho jsou
na vlas tak nevinné jak dotyné rubriky kterého-
koli zemského úadního listu.

Dušek, který rád razí aforismy, povídá : „Nikde
se v Rakousku nekrade tak, jako v kriminále."

Papá Declich pak vedle Duška druhý senior naší
jizby, utvoil si ze svých zkušeností tuto vnou
pravdu: „Tutti Falotti".

Jiné noviny íst je písn zakázáno. teme je

ovšem a divíme se pro. Ofensiva našich vojsk
proti Itálii slavn pokrauje, vítzíme u Arsiera,

Asiaga, v nitru íše je nejhlubší klid a uspokojeni,
reptá-li tu a tam njaký petrolej nik, že máme na
všecko -enky a nieho že nelze dostat, dote se, že
Francii hrozí hlad, Anglie je vyerpána a Itálie

také nieho nemá, pro nám pi té naší strav
písn zakazují tení takovýchto povznášejících
zpráv, nechápeme.

Censuristi opatují Neue Freie Presse, Hedrich
ze svých holiských obchzek pinášívá Kronen-
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Zeitung a Neues Wiener Journal, Kranz te Extra-
blatt a posílá mi jej již k deváté hodin, v poledne
máme Zeit a Neues Wiener Tagblatt— z kanceláe
profosovy.

Censuristm je konen dovolen styk se svtem.
Když mi to pan Fels oznamoval, dodal s pochvalou
pro m: „Ml jste pravdu. Ve všem jste správn
vidl."

Slavný úad arci dlouho a dkladn pemýšlel,
aby byl jist ped semitskou lstivosti jejich. A vy-

myslil naposled tohle: Dá se jim arch papíru do
každé cely, a censuristé jeden po druhém napíší

krátce a strun vzkazy svým rodinám, obchodní
rozkazy a pokyny svým pisárnám — aby byly duše
jejich klidný a stát aby neml viny, že nií své

obchodní existence. Vyšetující auditor všecko
potom proetl, zcensuroval a jeho kancelá roze-

psala tyto vzkazy na dopisní lístky a poslala. Když
pišly od rodin a pisáren odpovdi, nedostali je

censuristé do ruky, nýbrž pišel zapisovatel audi-

torv, dal je všecky svolat do jedné jizby a odpo-
vdi jim pedítal. Takto se chránila monarchie
proti všem možným obmyslnostem svých, jinak

všude favorisovaných milák, kteí však tuto

padli ve stav provinní se.

Jakmile se pan Fiedler objevil s archem istého
papíru v cele, hnal se kde kdo k nmu, že by po-
teboval taky — pan Fiedler se usmíval a odpoví-

dal k prosbám tm jen vytahováním a krením
ramen; i censuristm odepel dát víc, než slavný
úad byl kázal, ale pan Fels, jako ímský Curtius
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kdysi odhodlal se ke skoku do propasti : promluvil

s panem Fiedlerem pár tichých slvek, jimž tento

pozorn naslouchal a k nimž rovnž tichými slv-
ky odpovdl, naež pan Fels zavolal pana Golden-
steina, promluvil i s ním, pan Goldenstein pokývl

hlavou a ekl, že se rozumi samo sebou — a za
chvíli byl tu pan Fiedler s nkolika archy papíru.

I mn nabízel, chci-li si prý to a ono poznamenat.
Odmítl jsem.

Na píští sobotu objednal si pan Fels u hoky-
náe, jenž nám dodával viktualie a vci jiné, košili,

pan Goldenstein také jednu, tetí censurista, pan
Fróhlich, košt a kartá na šaty — když pak v so-

botu veer ozval se z cely kandidát rabínství

pobožný, šábesový zpv a byl hned perušen z jiz-

by hausmistr divokou cirkusovou hudbou, usmál
se pan Fels a povídal panu Goldensteinovi: „Pro-

píjejí naše košile."

„A mj kartá a košt," dodal pan Fróhlich.

Když došly první odpovdi k navázaným stykm
s oním svtem pro censuristy a byly v dvaašede-
sátce peteny, vrátila se trojice naše velmi roze-

zlená. Sedl jsem na své posteli a etl Julia

Caesara; pan Fels prosil za odpuštni, že vyrušují,

ale chtjí prý mi íci, abych sám posoudil. Zapiso-

vatel, jenž jim odpovdi etl, jiidloval zúmysln
tak, že to byl skandál. A pováží-li se, že jsou to

slova jejich manželek, vzkazy jejich dtí
„A ten zapisovatel je dobrovolník, lovk vzd-

laný," podotkl pan Goldenstein.
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„A sám žid, jist žid," dodal rozhoen pan
Fróhlich.

„Kdybyste byl slyšel, jak etl Mauthnerovi: „Es
kiisst dich ewig deine Lene," horlil pan Fels.

„Nebo mn: Moritzchen ist brav und Alfred

lernt fleissig — víte, už jsem myslil, že mu nco
povím," zlobil se pan Fróhlich.

„A ekl mu nkdo nco vbec? Neokikli jste

ho?"
„Jak ho okikovati? Jen bychom si své postavení

zhoršili . .
."

*

Vidím, že jsem pešel ve svém vypravování adu
dn. Jeden se podobal druhému, všichni byli šedí

jako prach silnice, každý se zdál být nekoneným
a pece, když se lovk podívá za nimi, zmizeli

tak rychle, jakoby je byl nkdo biem práskal.

Dušek má pravdu: dny dlouhé, ale týdny krátké.

Ml jsem návštvy. Pijela žena z Prahy. Dr.

Frank jí odmen nabídl židli, sám si sedl k nám,
aby trojúhelník byl úplný a poslouchal. Byla
klidná, a já jí byl za to vden. „Oni" nesmjí
vidt slabosti u nikoho z nás. Vypravovala mi, že

jistý žurnalista vykládá píinu mého zatení
tím, že prý jsem chtl odejet — do Švýcar. Básník
a prchat? Ne, politik ujede — to je v poádku,
básník ne. Jsem tu „pro závadné básn" dodal
Frank tentokráte sám.
„Dti?"
„Jsou nemocny. Maji spalniky."
„Pozdravte je."
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„Snad byste chtl njaké knihy?" mínil Frank.
„Knihy mžete si dát pinést — ovšem musím je

pedem prohlednout."
„Dkuji. Nechci."

„Ale íkával jste," povídá žena, „že kdybyste
ml býti zaven, abych vám poslala Molira."
„Molira byste mohl íst," prohlásil Frank.
„Dkuji, ne."

Frank naznail žen gestem, aby mi jej poslala

pec. A vytáhl hodinky . . .

Vstal jsem. Deset minut uplynulo. Žena mže
zase odejet do Prahy ...

*

Po nkolika dnech zase návštva. Paní M. L.

Také z Cech.

Kdyžm domobranci vedli do Tigergasse, zahled
jsem v jedné ulici Josefinku. Chudák . . . stála

tam a dívala se vyteštnýma oima na svého
pána.

Paní M. L. mla v ruce ti nádherné rže a po-
dávala mi je.

„Prosím," zabránil Dr. Frank, „není dovoleno."
„Ale podívejte, jsou to rže, není v nich ni-

eho —

"

„Prosím, pedpis!"
„Odneste je zas, milostivá paní," povídám, „tam

kde žiji já, vydrží jen lovk, kvtina ne."

,,Smí k nim pivont?" ptala se paní M. L.

s jemnou ironií.

„Prosím, pivont smí."
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Deset minut uplynulo — Frank vytáhl hodinky.

Paní M. L. mohla odejet do ech.

Ztratili jsme staeka Nicolodiho. Pišel klíník
Sponner, odvedl jej do kanceláe a když jej za pl
hodiny pivedl, zaal staeek sbírat své vci —
byl propuštn z kriminálu, aby se odebral kamsi
do Horních Rakous, to tábora internovaných. Pan
Fiedler odnesl jeho kufr do profesovy kanceláe
— objednali starci drožku, která jej mla dopravit

v prvodu domobrance na nádraží. Louil se do-

jemn, každému v celí ekl nco pkného, emuž
ovšem nikdo nerozuml, a každý povdl nco
jemu, emuž on také nerozuml — jak už to chodí
mezi rakouskými národy. Staeek byl Ital, u nás
v jizb jen tré lidí se s ním mohlo dorozumt,
Budi, papá Declich a já.

Mezitím, co se louil, manipuloval pan Karl u je-

ho rance — staeek ml píruní raneek, v nm
kus chleba, másla a ti uspoené láhve vína—naež
mu s nápadnou ochotou odnesel tento raneek do
profosovny.

Veer na to dal se pan Karl do veselého pití. Pil

vino Nicolodiho, ti láhve, za nž mu byl vpašoval
do raneku ti láhve naplnné vodou.

Ráno druhého dne na to vrazil pan Fiedler
vztekle do jizby a klel. Na nepoctivost svta, na
zlodjství, které bují v kriminále, na darebáctví,

jemuž není rovno — ty láhve, kde bylo víno už
promnno ve vodu, postavil si v kancelái stra-
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nou a dal staekovi na cestu ti jiné, jež byl

naplnil — taktéž vodou.

XIX.

Plynou dny a utikaji týdny.

Vzpomínáni nkdy a peinýšlím a s úžasem si

uvdomuji, že se obzor mého svta zúžil docela

a že jsem zde už úpln zmimikroval. tu denn
noviny — ale je mi pi tom, jakoby pinášely
zprávy z njaké vzdálené hvzdy. Ofensiva

v Itálii zastavena . . . Brusilov postupuje proti

ernovicm . . . vlny války se válejí sem tam . . .

já vím, že ped koncem jejím nemohu sníti o konci
svého pobytu zde — a pece si konce jejího nepeji
— zmimikroval jsem tedy . . .

Události mého malého svta zaínajím zajímat
víc, než jsem tušil pi svém píchodu. Co se dje
v echách, nevím. Z novin mám dojem, že celá

zem leží pod bílým censurním snhem, opatrní

a dobe zahalení lidé chodí po vyšlapaných cesti-

kách—dímá-li naše zem, i je mrtva, tžko hádat.

Je ticha. Kdyby aspo jediný hlas byl vykikl.
Žijeme — myslíme na vás všechny! . . . Nic se

neozvalo. A ozvalo-li se — byla to zvst o novém
zatení, novém vyšetování.

Chodím na procházku, tu Julia Caesara, dlám
svých osm kilometr denní cesty, veer dávám
pozor, aby mi neušlo zazpívání chocholouše, když
besedujeme po veei, hlavy dohromady tak, že
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dým našich doutník splývá v jediný sloup —
asem se setkám na chodb s drem. Kramáem,
Rašínem, Chocem, Buivalem, Vojnou, ed. Pilá-

tem — já se vracím v houfu našem z procházky,
oni jdou na ni — dívám se vždy všem tm naším
lidem do oí, nespustošil-li jim kriminál dosud
duše, a jinak pozoruji, jaké dramy a frašky spádá
život, autor liknavý a nkdy dost vulgární, v pí-
bzích lidí kolem mne živoících.

Rozmar Papritzv zakázal náhle židovské do-

broinné spolenosti dodávat kandidátm rabiná-

tu rituáln pipravené obdy. Kandidáti se tuze

rozilili, poslali deputaci k profosovi, profos po-

kril rameny. Kandidáti prohlásili, že se zíkají
jídla vbec, že radji zemrou hlady, a zodpovd-
nost že padne na správu kriminálu. A zaali
hladovt. Odmítali totiž vzeskou stravu, kterou

jsme odmítali ostatn i my nehladovící, zpívali

veer co veer své hrdé náboženské zpvy— a kde
byla píležitost, vklouzli do jiné jizby, prosili

o chléb, mnili doutníky a cigarety za sardinky

a máslo, žebrali sýr, vejce — a slavným úadm
stále hrozili, že pojdou hladem. Profos se smál,

klíníci vyprávli, jaké bankety si milí kandidáti

strojí, než se dají do zpíváni, a do zpívání jim
pravideln vpadl Kranz se svou cirkusovou mu-
zikou. —
V jizb máme pírstek. Starší lovk s proíd-

lými bílými vlasy, s modrýma pobožnýma oima,
oholený, mírných gest — Hedrich si ho prohledl

a jistil mi, že je to njaký katolický fará. Nová-
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ek se rozhlédl, pokroil radostn k panu Felsovi

a Goldensteinovi, i pan Simon Lamm se mu pihlá-
sil jako starý známý, a tak si mohl pišlec vydech-
nout: „Chvála bohu — jsem jako doma." Byl to

pan Aron Wilder, hoteliér z Krakova, a dostal

se k nám, že se „priliš štitil služby ve vojšt." Papá
Declich adí tento druh ku pedu se netlaících

lidí mezi Falloty. Pan Wilder pjil panu Felsovi

na as spoleného pobytu své hodinky — náhodou
mu jich v hlavní kancelái neodebrali — pan Fels

prohlásil, že nyní je zde „skoro" už spokojen,

nebo být bez hodinek, to tak, jako být bez levé

ruky. Pan Wilder znal už nkolik kriminál ze

zkušenosti — njaké dodávky jej tam vždy pi-
vedly—líil je a porovnával se zdejším, a zdejší pi
tom dopadl smutn: haliské kriminály — jsou

hostince, hotely, sanatoria, tohle je nezdravá
a protivná díra. —
Inženýr na procházkách trochu rozvazuje. Když

byl pedveden v Mor. Ostrav k podmaršálkovi
Mattuschkovi a nechtl pipustit, že je ruským
špionem, vyhrkl na nj vojenský hodno-
sta: „Vždy jste ech!" „Prosím, mám eské
jméno, Kubaleck, pravda, ale jsem Nmec. esky
nerozumím ani slova." „Kubaleck — eské jméno,
eský pvod, a jste-li Nmec, pak máte velezrádu

v krvi." A hodnosta ten se jmenoval Mattuschka.

—

Když byl pevezen sem, do Vídn, internovali

ženu a dv malé dti jeho v táboe u Chocn. Za
nkolik msíc si jej dal auditor zavolat a oznámil
mu suše: Dle došlého sem vyrozumní od velitel-
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štvi tábora v Chocni zemela vaše žena tyfem toho

a toho dne, vaše dti jsou v sirotinci v Pardubi-
cích. — „V té chvíli jsem se stal vrakem lovka.
Žena mrtva, dti budou vychovány esky, až vy-
jdu, nepoznám jich, sám jim budu cizim a slvkem
se nebudu moci s nimi dorozumt," povídal s tak

pesvdujícím citem v hlasu, že jsem mu vil
a dal mu dva doutníky.

Po dvou doutnících mu dávám nyní den co den
— vždy mi poví kousek té srdcervoucí své historie.

I Dušek mu pomže, jak možno, i Budi — jen

papá Declich mlí o nm až zarputile.

Nkdo odevzdal pro m feldvéblovi u hlavních
vrat ti nádherné pivoky, a profos sám mi je

pinesl do jizby. Spolubydlitelové se sbhli, pozo-
rovali ten tmavorudý pozdrav z onoho svta,
Hedrich k nim ichal a divil se, že nevoní — mu-
sím píležitostn povdít Frankovi, že jsem je

dostal, že jsou v naší cele na stole, stát že dále trvá,

a kriminálu že se také pranic nestalo. —
A zase pišel pírstek. lovk-koka, ekl

bych, ale pkná koka. Nžné sametové oi, celý

jaksi sametový — pohyby, chze, e — je ostatn
Maar, nerozumím mu mnoho. Kriminál psobí
na nj domácím dojmem, niím není pekvapen,
ve všem se vyzná, sotva pespal první noc (pišel
k veeru) a už mu njaká ruka, když jsme se vrace-

li z procházky, vstrila do jizby balíek, jejž rychle

schoval mezi slamníky. Když byl klid a dvee
zaveny, vyal jej a otevel: salámy, chléb a ška-

tulka velmi jemného, jak ženské zlaté vlasy tence
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naezaného tabáku — celé jizb se rozevely žádo-
stivé oi, ale lovk-koka lehounce, jakoby byl
z gumy, pihoupal se ke mn, podíval se mi odda-
n, mkce do oi a podávaje mi otevený baliek,
zaševelil: „Tessék!"

Odmitl jsem: Én nem szivarzok cigaretten."

(Kouím sic cigarety a rád, ale mé maarské vdo-
mosti nedovedly svést jiné vty.)

„Tessék!" zaprosil znovu.
Usmál jsem se vdn a zavrtl hlavou. Sesmut-

nl, jakoby jej mé odmítnutí opravdu bolelo

a odešel. Nikomu dál nenabídl.

Za chvíli pišel Hedrich z holiské potulky, pi-
nesl „Extrablatt", tajupln m pozval do kouta za
slamníky a ukazoval mi lokálku. Král maarských
kapsá zaten. Vera na tramwayi. . A to byl náš
nový kolega. Ponvadž ml také jistý odpor k vo-
jákování a projevil jej okázalou absencí v nejvyšší

služb, zaveli jej do vojenského vzení. A k nám.
Ale již ped polednem odvedl jej klíník Sponner
— prý na místo bezpenjší.

„Protože je králem," poznamenal náš dobrý
Hedrich.

Dr. Frank m dal zase zavolat.

Cestou jsem zahlídl opt Josefínku — což pobíhá
ta holka kolem kriminálu den co den?

Frank mi ohlásil, že pijde o desáté hodin
návštva ke mn, dále že zde mám Molira, které-

ho mi bhem odpoledne dá poslat do kriminálu,
konen, že tu je žádost mé ženy, aby mi bylo
dovoleno stravovat se z hostince.
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Jsem zdvoilý a milý ke všem lidem celého kri-

minálu, ale tenhle Frank mi jde jaksi na nervy.

Je mi bezprostedním pedstavitelem toho, co m
hodilo do kloaky lidské spolenosti, je mi zástup-

cem moci, která si tak bezohledn vede proti celé-

mu národu, je lovk Nmec, jenž pevzal mou
vc, aniž by vdl o mn, mé práci, mém postavení
o slvko víc, než mu poví raportv státní policie,

slíbil mi v den zatení druhý meritorní výslech

„na pátek i sobotu" (ton jeho hlasu, konejšivý,

nadj eplný, zní mi ješt v uších a já, pošetilec, mu
skuten nkolik hodin vil!) — jakmile mi vy-

slovil slovo „žádost", vyhrkl jsem: „Hote ji do
koše!"

„Nežádáte vy, žádá vaše žena" podotkl s pový-
šeným úsmvem.

„A já si peji, abyste tu žádost hodil do koše,

nechci od vás nieho!"
„Ta žádost pjde adní cestou dál," ekl suše.

Zaklepání. Vešla návštva — prof. Ehrlich
z právnické fakulty university v ernovicích.
Uitel kdysi dra. Premingra. Seznámili jsme se

ped poátkem války, byl mi doporuen pítelem
Kotrou, picházíval, debatovali jsme o literatue,

politice, vcech pítomných i píštích — te m
vyhledává v kriminále.

„Profesore, ejhle to lepší a spravedlivjší Rakou-
sko, jež jste mí tolikrát prorokoval, je už tady a já

v nm," vítám jej.

Slavný úad usedá si s námi v trojúhelník.
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„Trplivost, básníku, všecko pijde. Vy vité,

Dante: Peklo — oistec — ráj."

„Dkuji za pknou perspektivu. U nás to pro-

zatim kií a ve ze všech kout: Lasciate ogni

speranza. A víte ostatn, že zaínám vit v ne-

smrtelnost ducha?"
„Ah, studujete?"

„Ano. Rakousko zdola. A našel jsem, že v nm
stále žije a vládne duch nebožtíka Clementa
Václava Lothara knížete Meternicha —

"

„Vy eši, zdá se mi," zaal prof. Ehrlich, jak by
se byl na tu pednášku pipravil, „máte všichni

sklon k muednictví —

"

Dal jsem se do smíchu: „Ano, slavné úady mají
zde," a ukázal jsem nohou na balíky a kufry všeli-

jakých lejster, sebraných pi domovních prohlíd-

kách, „spousty žádostí: to my žádali o prohlídky
o zavení o procesy s rozsudky, slovem — o mu-
ednictví. "

„I to pejde a bude jinak," konejšilm optimista

profesor.

Na to se dal do hovoru s Frankem, jehož jsem se

zúastnil už jen jediným aforismem, totiž že

rakouský stát trpí hypertrofií úadnictva. Mluvil
o rangklassách, o postupu, o Premingrovi, tch
a onch profesorech, a bavili se tak, že ani nepo-
zorovali, jak as letí. tvrt hodina — pl hodina.
Frank stále ne\'ytahoval své hodinky.

Zdvihl jsem se sám: „Pánové odpustí, musím
domu." —
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Jdou hodiny a dny — lovk žádné nevitá a za

žádnou se nedivá se steskem.
Hedrich se asto posadi proti mn, ope lokty

o stl, zakláti doutníkem v ústech, jakoby otvíral

zobáek a povídá pesvdiv : „Víte, pane M., ne-

namítal bych nieho, kdybych tu mohl být do-

životn. M ten kriminál nijak netísní. Lidé jsou

zde milí, upímní "

Ten dobrý hoch promítá svou istou beznáro-
nou duši na všecko.

A mám já vlastn nco proti nkomu? Zlod-
jové, podvodníci — pravda, ale je mezi nimi
jediného, v nmž by nebyla aspo jiskika
svatého ohn?

XX.

Doetl jsem životopis Julia Caesara. Kniha fasci-

nující — v hodinách, kdy jsem ji ítal, nebyl jsem
v kriminále. Kdyby slavné úady tušily, jak a kam
taková etba odnese duši lovka, jist by sem knih
vbec nepipouštly. Je-li tlo zbaveno volnosti,

nemlo by být ani v duchu dovoleno toulati se —
a docela již ne v staré Gallii a v asech dva tisíce

rok vzdálených. Ale to je ten starý materialistický

šlendrián: starají se o tlo a duch zatím — co pak
je jim po duchu!

Dílo to je písnou vdeckou historií nejvtšího
genia antiky, Julia Caesara, a hymnickou apothe-

osou myšlenky Napoleonismu. Jakoby za postavou
ímského imperatora stála postava prvého císae
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francouzského a byla ozaována každým inem,
každou ideou, každým plánem imanovým. A ni-

kde nelze íci, že by pi tom trpla kniha vtíravou
tendencí— je to veskrz poctivé vdecké dílo a psa-

né duchaplným jiski\ým slohem, jak jím jen
francouzští historikové psáti dovedou. Jediná
okolnost m zaráží — ne v textu, ale na obálce:

jméno autorovo. Napoleon III. Ne, z jeho pera

tato kniha nevyšla. Duch by mohl být jeho, ta

mimovolná tendence pedevším by mohla být jeho,

prací jeho však to dílo není. Ten nešastný
politický pleticha, jenž se dal dovést k Sedanu,
nemotorný stilista, jehož žurnalistické koncepty,
nalezené po 2. záí 1870 v Tuilleriích, vzbouzejí jen
útrpný úsmv, tam umdlená „Sfinx", jak se míhá
v dennících Goncourt — nemla rozhodn tako-
vého duševního fondu, aby z nho mohla vyjít

historie Julia Caesara. Duruy, Victor Duruy, je-

muž bonapartismus, a eknu radj Napoleonismus,

byl náboženstvím, psal rozhodn toto dílo od ádky
prvé až do poslední — Sfinx se postarala nanejvýš
o archeologické \ýzkumy staré Gallie. Djiny
ímského císaství, jež Duruy \ydal pod s\ým jmé-
nem, jsou tak pímým pokraováním Julia Cae-
sara — tentýž sloh, tentýž duch. Duruy to je, na
jehož nadšené napoleonské krédo z pedmluvy
k memoirm Barrasovjín jsem musil pi tení
man vzpomínat: že není ped tváí Vnosti zlo-

inem, dávat zabíjet lidi. Že lidská rostlina má
nárok jen na krátkou dobu životní — kdo ji ped-
asn uízne, pomáhá jí, nebo ona vyrazí po-
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znovu. Že však je zloinem, snížit a zneuctít duši

národa — lovk zajde, duše zstává, rodí se lidé

noví, ale po povznesení duše není prostedku žád-
ného, nebo rány duše jdou hluboko a hojí se

velmi pomalu. A zloinu pokažení duše národa
že se Napoleon nedopustil. A že národ, jenž asto
spje k rozkladu a úf)adku, bývá válkou, jako nut-

nou chirurgickou operací zachránn a jak
se zklamal Duruy, jenž tak jasn vidl a poznal
vci minulé, ve vcech a lidech pítomných ! Práv
ten Napoleon III., jehož trn ml být podepen
i Juliem Caesarem i velkým Korsianem, snížil,

zneuctil a k úpadku vedl Francii — a zde zase je

pravdou, že básníci vidí jasnji a lip než histori-

kové: Viktor Hugo soudil a orteloval Napoleona
III. — a djiny mu daly za pravdu. Náš Rieger —
jist v souhlase se svým tchánem — podal tomutéž
Napoleonovi III. memorandum, málo rok ped
Sedanem. Že pak Mickiewicz — básník — vidl
v nm kdysi spasitele Polsky — oh, tehdy mohl
vit: pl Evropy se zdvihlo proti despotickému
caru Nikolaji I., a Napoleon, velké slavné jméno,
stál v ele této koalice. Bylo to šest rok po jaru

1848, kdy Evropa, jakoby poznala, že „Lipsko bylo
kížem a Waterloo hrobem její volnosti."

Ano, takové úvahy staví lovk pi tení v kri-

minále. Takové a ješt jiné. Stát by ml opravdu
— a ve svém zájmu — bdít co nejbedlivji nad
duchem tch, které zavírá . . .

Škoda, že Djiny Julia Caesara nejsou dokon-
eny. Na prahu obanské války se zastavily.
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A horší je, že po takové knize, která lovku roz-

vlní duši, nechce se do jiného tení. Mám zde už
svého Molira, ale udlám pausu. —
Co dlají mládenci v jizb? Jako vždy: jedno

terno mašíruje své kilometry, strážmistr sedí na-

proti panu Karlovi, dívá se mu do úst, a pan Karl
mu pedpískává njakou vídeskou písniku, cen-

suristé hrají vlky a ovce — každá partie o láhev
vína a ti trabuka — papá Declich stojí na slam-
nicích, kartáuje velmi usilovn epici a po oku
se dívá na dvr, dlostelec zalezl ješt s jedním
do kouta a hrají v karty— ach ano, ten jeho spolu-

kartá k nám pibyl z rána, je kaprálem u sboru
automobilist v Klosterneuburgu a dali jej sem pro
dv kola. Dv gumová kola, která vidl na pro-

cházce se svým soudruhem, jenž je tady také od
rána a sice v prvém poschodí, ležet u cesty v poli,

a o nichž oba t\Tdí, že nevdí, jak se tam dostala

a o nichž jim vyšetující auditor tvrdí, že vdí, jak
se tam dostala. Tikrát už, a vidl, že tu a nechci
být rušen, pišel ke mn a vysvtloval mi, že je ne-

vinen, a jak tam ta kola ležela, a jak oni namátkou
šli a spatili je — teprv, když jsem mu \^ložil, že
bylo jejich povinností, aby jeden z nich pokal
u nálezu a druhý jej šel okamžit ohlásit, a když
mu pan Fels povdl, že jsem byl vojákem a že

mé mínní bude asi správné, odešel nadobro, do-
mluvil se s dlostelcem, jenž mu povdl historku

o zatrolených botách, naež se dali do karbanní.

Papritz m dal volat do kanceláe.
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Postavil se pede m, zmil m nkolikrát od
hlavy k pat a spustil: „Vy jste zadal žádost,

abyste se sml stravovat z hostince? Jaký máte
dvod?"
„Žádné žádosti jsem nezadal, žádného dvodu

nemám."
„Tady leží vaše žádost!" zahml.
„Moje žádost to není."

„Ale vy víte o ní!"

„Ano, dr. Frank mi ji ukazoval, a já jej žádal

tuze rozhodn, aby ji hodil do koše."

„Budete nám chtít pedpisovat, co máme dlat?
Pkný poádek! Byl jste nemocen a operován —
budete se stravovat z hostince. Njakých schvál-

ností tady netrpím — pamatujte si to! Fiedlerovi

napíšete, co chcete jíst."

Dál již jsem nešel a mlel jsem. Mj vzdor byl

zlomen. Nebo theorie Duškova, že staí, aby se

lovk najedl jednou za den, a to veer, se u mne
jaksi neosvdovala. Ty šunky, jež mívaly asto
už nábh k dekadenci, nahoklé máslo, sýry, s nichž

se musila okrajovat plesnivina — ne, nebylo mož-
no, já jídal jen tolik, abych neml v žaludku pocit

studené prázdnoty, ale pi tom jsem ml stále

a stále hlad. Kdybych to byl u Papritze—poslední

instance — vyhrál a provedl svou, byl bych ku-

rážn hladovl dál, ale takto mi to — bozi, od-

puste, že lovk je píliš lovkem — bylo

píjemnjší. Šel jsem od Papritze docela rozra-

dostnn. .

.
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A s panem Fiedlerem jsme sestavili jidelni lístek

pro deset dni: polévku, maso, pikrm, láhev vína.

Ráno kávu, odpoledne kávu.

Pan Kranz mi ostatn nyní nosí ernou kávu
ráno a k veeru. Káva ta je lepší, než naše komisní
a je slazená. Dlím se o ni s naší partou. Papá
Declich míchá svj podíl do obyejné, kape do ní

kondensované mléko a srká ji pak po celý den.

Kranz m ostatn ondy opravdu dojal: byl as po-

zoroval, že mi není dobe, a když jsme se vraceli

z procházky, zavolal m za roh chodby a vstril

mi lahviku koaku, opravdového koaku ! „Scho-

vejte dobe, ukradli by vám ji," radil znalecky.

Nevím, jedl-li jsem kdy hladovji a vášnivji,

a chutnalo-li mi kdy co tak, jako ten prvý obd
z hostince. Snad ani za dob studentského mého
hladovní ne, ani za dob vojákování. Shltl jsem
polévku, dal se do masa — ale tu mi pestalo
chutnat. . . podíval jsem se man po jizb a vidím,

jak asi patnáct pár oí, ne lidských, ale hlado-

vých, chtivých oí zvíecích dívá se na mou prá-

ci. . . Sklopily se, odvrátily se — ale já byl vidl,

a každé sousto mi vázlo v hrdle. Papá Declich

dostal kousek masa. Budí kousek mouníku —
abych podplatil své svdomí a mohl jíst dál.

Nasytil jsem se — vzdor parcelaci. Papá Declich

pichystal koflíek vystydlé erné kávy svojí, za-

pálil jsem si doutník a dostal se do dobré nálady.

Sláva bohu, takhle vydržíme msíce . . . roky . .

.

a petrváme ve zdraví vše a vyjdeme do jiných

as a jiných pomr. A bude lip, než je, docela
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snad bude i dobe. . . Žili jsme s Rakouskem a ne-

srostli s nim... všecko, co jsme dlali, bylo jen
jaksi provisorní... i když jsme jedli, jedli jsme
stoje a hole cestovní v ruce, a když jsme se položili

k spáni, spali jsme ustrojeni a pipraveni dát se

každé hodiny na cestu... Jak tamhle ten Simon
Lamm, když sem pišel. . . jak ti židi starozákonní
v zemi egyptské . .

.

Tak a podobn jsem pemítal, dívaje se v pocitu
blahobytu za dýmem doutníku. Zmizela resignace
a pihlásila se chu k životu, k práci, víra v bu-
doucnost. Kriminál jaksi zpíjemnl — konen:
postaví-li se lovk pod okno a natoí trochu hla-

vu, vidí nahoe výsek modrých nebes a volnost.

Tady to — Frank, Papritz, profos, Sponner,
Schmied, nekonené šedivé hodiny, špína, zápach,
chlad — auch das geht voriiber, jak íkávala Ada
Christen, souasnice Nerudova a nejvtší básníka
rakouského Nmectva, pomíjená a zapomínaná
jen proto, že vedla trochu volnjší život. Auch das
geht voriiber —
Ano. Ale za hodinu jsem cítil starý hlad. Studené

prázdno v žaludku — jako vera, pedevírem,
ped týdnem. A vzpomnl jsem si na jednu velmi
zkušenou paní, matku ty dcer na vdávání, která
asto vykládala mladým mužm, že hospodská
strava není a nemže nikdy být tím, ím je strava

domácí, rodinná: najezte se v hostinci sebe lip

a sebe víc — za hodinu máte hlad. Moudrá paní
— trefn pozorovala.
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Pemýšlím, jak pomoci tlu. Což spánek? Spaní
pec posiluje. Zkusím spát nkolik hodin bhem
dne, takhle odpoledne mezi tetí a tvrtou

Je-li lovk syt, je nálada jeho teplá, pi tomhle
studeném prázdnu v žaludku je duši také zima.
Písný regent, žaludek. Ale chápavost se v jistém
ohledu zbystuje. Chápu na píklad, jak je asi

mouše, když je zapletena v pavuin. A pijde pa-
vouk a opádá a oplítá ji ješt víc.

XXI.

Jedné nedle jsme se rozlouili náhle s Duškem.
Radu týdn byl zamstnán v profosovn, pichá-
zíval naveeet se a pespat — te pišel se smut-
nou zvstí, že se bude sthovat do Rosavských
kasáren. V kasárnách tch byla filiálka našeho
kriminálu: kdykoli jej byli pesytili tak, že byl
pecpán, provedli revisi a odvedli tolik a tolik

ísel do kasáren — bu v noci pším transportem,
a když za dne, pak zelenými vozy. Sthovali tam
individua, která byla odsouzena k menším, nko-
likamsíním trestm, neb lidi, jichž vyšetování
se dostalo na mrtvý bod a mohli být klidn vloženi
„na led". Jako Voronin ondy. Tam ekají ti, o nž
se nikdo nestará. Zdá se tedy, že Dušek má prav-
du: chtjí nás tu držet po celý as války, a všecky
výslechy jsou prázdnou a zbytenou komedií. Klo-
fá sedí ve vži nyní, sedl roky v Praze — a ani
žaloba nebyla ješt sestrojena...
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Dušek sebral své vci — ml garnitury pro vše-

chny tyi roní poasí — a rozlouili jsme se. Na
neurilo? Na vždy? Kdo mohl íci? Byl jsem vd-
en Osudu, že m, když už musilo tak být, zavedl
sem do šedesátky, dokud on tu byl, a vden jemu,
že m zavedl do všech zpsob života a živobytí

zdejšího. Mohli jsme jej vyprovodit jen ke dveím,
k zelenému vozu šel s domobranci. Bylo to smutné
odpoledne po jeho odchodu — v jizb se mlelo,
mli ho rádi všichni, až k veeru jakoby se roz-

vázaly jazyky. Censuristi mínili, že je to ein sehr
anstándiger Mensch, Hedrich vzpomínal na první
své setkání se s ním, Budí tvrdil, že takový lovk
odsouzen být nemže a nesmí, a papá Declich, že
nyní on tu zbývá jediný ze všech, jakožto „alte

Diener". Alte Diener" byla obvyklá formule
Declichova, když se pedstavoval. —
Za Duška pišel do profosovny Budí.

V jizb se rozhostil blahobyt: Papritz dovolil

censuristm stravovat se z hostince, a censuristi

dovedli toho ihned využít pro pány Wildera
a Lamma: Fels a Goldenstein objednali si denn po
dvou porcích obd, jež postupovali eeným
s\ým souvrcm — Wilderovi a Lammovi Papritz

totiž dovolení dát nechtl — pro, nikdo nevdl
a jen censuristi vdli, pro se dostalo jim. Dále
prohlásil profos, že chce ze šedesátky udlat jizbu

inteligence, Intelligenz-Zimmer, a hned také dlo-
stelec, kaprál-automobilista a ješt nkolik „Fal-

lot" musilo se sthovat do cely jiné, pan Karl byl

jmenován ordonancí ili posluhou naším, násled-
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kem ehož pozbyl okamžit svého „pan" a slyšel

jen na jméno Karl, v jizd nás bylo nyní pouze
patnáct a všichni mli píjemný pocit, jak mivají
lidé, když byli zbaveni lidí, a to ve vlaku, v tramu,
v kavárn u peplnného stolu, i v kriminále. In-

ženýr na procházce mínil, že by poprosil profosa
o peložení k nám — poprosil, ale profos prý oste
odmítl, bez udání dvod. (Papá Declich, jenž

trochu nepokojn sledoval jeho akci, byl zejm
potšen z odmítnutí— ale neekl slova.) Censuristi

se zasazovali zase o dra Jonase z tyiašedesátky
— také marn. Tento dr. Jonas byl snad nejner-

vosnjším lovkem celého kriminálu. Mladý,
hezký advokát z Krakova, oženn krátce ped vál-

kou s milionákou, dostal se za války do censury
a z censury sein. Jako ti druzí. Celé noci proplakal
a prozoufal si. Pan Fels jej nkolikrát pivedl ke
mn, abych mu pomohl, jak jsem byl pomohl jim
— pokusil jsem se a vyložil mu na ranní procházce,
jak je nemoudré dát si otravovat kriminálem ži-

vot, na procházce odpolední pišel zas a díval se

tma svýma zoufalýma oima na m a že klidu

nemá, že život se mu zhnusil a že by nejradj
mlátil hlavou tak dlouho o ze, až by pukla. Celý
Krakov, ba celá Hali prý ho zná, a všichni vdí
nyní, že je v kriminále pro podvod a švindl, a ví

Bh, že je nevinen. Snad kdyby se byl dostal

do naší cely, nebylo by se stalo, co se stalo potom . .

.

Holedbání se lidí, zbavených lidí, netrvalo dlou-

ho. Následujícího dne již ráno pišel pírstek —
zase njaký kaprál. Nevysoký, zavalitý, s oblie-

U9



jem, o nmž Hedrich, když si jej byl obhlídl, po-
znamenal, že je z tch, kterých lovk nevidí rád,

jde-li sám v lese nebo na pusté silnici. Chlapík se

rozhlídl, vidl, vesms lepší lidi (Intelligenz-Zim-

mer!), chtl jim asi zaimponovat a rozvázal.

Ukradl s kamarádem plukovní kasu, odvlekli ji

kamsi, oteveli a vybrali z ní 75.000 K. Když to

prasklo, udlali ohníek, a slavné úady skuten
prý našly rohy a okraje uhoelých tisícovek. A
když vznikla pochybnost, je-li ta ástka spálena
celá, navrhl prý jim náš kaprál, aby sami spálili

také 75 tisícovek a zvážili popel z nich — ani

o kventík nebude ho víc, než popela z toho, co zde
spálili oni v bezhlavém strachu. A smál se pi tom,

až mu oi zaslzely — slavné úady totiž k takové
prb nebyly nijak ochotny . . . Censuristy zajímala
ta historie nesmírn — ptali se na to ono, a kaprál
vypovídal velmi oteven a sebevdom. Dostane
za to nanejvýš osm rok, víc ne, tresty za takové
krádeže stoupají postupem tuze mírným: za pt
tisíc by dostal 2 roky, za patnáct ti, za ticet tyi
— tak to lehynce stoupá, potom stojí a náhle klesá,

až docela zmizí.

Kdyby byl ml píležitost ukrást jeden milion,

chodil by klidn po Ringstrasse, kdyby dva, mluvili

by s ním uctiv všichni ministi, kdyby ti, mohl
by ekat vyznamenáni — inu, huba zlá a lovk
nepíjemný.

„Pro tuhle znalost jej poítají patrn k inteli-

genci," povídal mi pan Fels.

150



A odpoledne na to byl nám dodán ješt jeden
nový exemplár. Budi pišel z kanceláe a hlásil,

že tentokráte je to skuten „patriot". Jmenoval
se Mlacker, ale byl Horvat a špatn slyšel. Pišel,

podíval se po nás a po jizb, obliej jeho se roz-

záil a zaal chraplavÁ'm hlasem: „Páni, jaké štstí!

Jaké štstí! Šest dní jsem byl zaven na policii —
ve tm — o hladu — lovka jsem nevidl — ne-

vdl jsem, je-li noc i den — zde je zase svtlo —
a lidé — lidé! Páni, kdybych udlal hlavní výhru
tureckjTn losem — nemohl bych být blaženjší!
Páni! Drazí páni!"

Budi promluvil s Declichem, papá zabruel cosi,

ale šel k zásobárn, \yal chléb, šunku, máslo,
krabiku sardinek a láhev vína, rozestavil to na
stl, a Budi pozval nového lena, aby jedl. Pan
Mlacker zaal jíst — koncert pro oi, kde kdo se

díval. Jedl, mlaskal, olizoval se, blahoeil — celá

šedesátka byla dojata. A Budi se mu pedstavil
po horvatsky — pan Mlacker položil nž, vyvalil

oi, otevel ústa, potom vykikl: „Snad z rodiny
Budi v Záhebe?"
„To je mj strýc."

„Sladký Budi, sladký Budi! Jak je krásn na
svt! Jaké to štstí!" a rozplývaje se takka slad-

kostí, dal se znovu do jídla, hled nadšenýma oi-
ma na našeho dobrovolníka.

„Slyšel jste: sladký Budi! povídal mi," zašeptal

mi Budi spokojen.

„Jaký má vroubek u slavných úad?"
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„Nedostavil se k pehlídce. Byl v Americe —
však se ho zeptám."
„Sladký Budi," ševelil znovu pan Mlacker, když

byl spoádal vše, co mu bylo na stl postaveno.
Budi usedl k nmu a rozhovoili se.

„Velmi slušný lovk," referoval mi potom, „zná
celou naši rodinu. A, jak jsem ekl: nedostavil se

ku pehlídce, ale i v tom je omyl— je tu bez viny."

Veer pozval Budi pana Mlackera k našemu
stolu. Pan Mlacker jedl znamenit a blahoeil
zase kráse svta, píjemnému pobytu tady, milým
lidem a Budimu.
„Sladký Budi!"
Papá Declích neproinluvil slova, jen pozoroval

hosta a mrail se. Hedrich chvilkami vzpomínal
na Duška. Po veei nabídl Budi panu Mlackerovi
cigarety — pan Mlacker vzal, kouil a blahoeil
na novo.

Druhého dne dal mn a Hedrichovi náš klíník
Schmied peíst výstižek ze verejšího veerníku
Tagblattu, hlavika byla: Po patnácti letech. Prý
ped týdnem byl zde policií zaten a dnes do gar-

nisonního vzení odveden úetní Janko Mlacker,
jenž ped patnácti lety uprchl do Ameriky se zpro-

nevenými 45.000 K. Peníze tam utratil, vrátil se,

potloukal se pod cizími jmény po Rakousku a
Uhrách, konen byl dopaden. Ponvadž bylo
zjištno, že se vyhnul i vojenské své povinnosti,

bude postaven ped zembranecký soud. —
Hedrich donesl novinu cjo jizby. Šeptalo se,

dívali se po defraudantovi, papá Declich, jetiž si
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z Hedrichova vypravování sestavil asi potvrzení
své pedtuchy, zasyel s despektem své Fallot,

a ubohý nahluchlý Mlacker zaal se dívati po
všech pohledem štvaného zvíete.

Budí se po celý den v jizb neukázal. Veer
pišel rozmrzelý, stžoval si na bolení hlavy, ne-

jedl, nemluvil, brzy se položil a druhého dne ráno
mi ekl, že ten lovk musí z jizby pry.
A skuten se sthovali oba, i kaprál i pan

Mlacker. Do prvního poschodí. Kaprál vesele, pan
Mlacker jaksi vztekle. Hedrichovi povídal, že ví,

kdo ho dostal z jizby a a se má ten pán na pozoru.
Budí pišel k veei vesel, ale když mu Hedrich

tohle oznámil, zbledl a zamlel se.

„Nepoštráfl jste se trochu s ním?" ptám se ho.

„Inu — mluvilo se leccos," mínil trochu malo-
mysln.

„Cela je zas istá — Karl, dejte mi ješt láhev
vína!" porouel pan Fels. Cela je tedy zase istá
— ano, na jak dlouho?
Ostatn m tyhle \ýstupy zaínají zajímat:

pijde lovk, ukáže svou duši tak, jak chce, aby-
chom ji vidli, my však hned víme, jak se podívat,

abychom ji vidli takovou, jako je ve skutenosti
— a odejde. Stopuji tohle divadlo a tu pi tom
svého Molira — jeden kus denn.
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XXII.

Co si pedstavoval profos pod pojmem „Intel-

ligenz-Zimmer" — vdí bozi. Já pozoruji denn
píliv a odliv naší šedesátky a musím se usmívat.

Ci mi chce opravdu dát píležitost, abych poznal
co nejvíc a co nejpestejších životních osud lid-

ských? Je Nmec, Dolnorakušák od Módlingu,
lovk zámožný, válka jej odvedla z polí a vinic

a udlala hlídaem zloinc a provinilc. Jist se

tu nudí a tžce nese službu svoji. lovk inteli-

gentní — mluvívám s ním tu a tam pár slov, vy-

jaduje se výrazy ne vulgárními a dává mimovoln
tušit, že etl, že pozoruje a pemýšlí. Rád by znal

nkteré mé vci, slyšel, že to a ono je peloženo
a ptal se, mám-li to. Odkázal jsem jej na dobu,
až vyjdu odtud jako volný lovk — pokynul ru-

kou, jako by chtl íci: Ah, naekám se. Potom se

tuze zajímá, jak napíši asi vzpomínky na svj
zdejší pobyt, co v nich povím, kdo tam bude —
ujistil jsem jej, že sebe také uvidí, a kriminál že

bude tak obšírn vylíen a popsán, že i jemu bude
upomínkou na as válený . .

.

Lidé picházejí do cely — nemine dne, aby se

neobjevily jeden — dva nové oblieje, profos dlá
opravdu ze šedesátky moji pozorovací stanici.

Pijdou, povdí svou historii, a lovk je bu od-
loží a víc si jich nevšímá, nebo je pozoruje dál,

dokud zase neodejdou. Dlouho se u nás nezdrží:

za dva dny pij de Sponner nebo Schmied a odvede
je db jizb^ jiné nehb jiného pcfschódí. A jako by
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se voda nad nimi zavela: už se o nich nemluví,
neví, a potkáme-li je na procházce, podívají se cize

nebo zlostn — šedesátka se stala patrn celou,

na niž se nedá zapomenout a k níž se hledí jako
k sídlu vyvolených —
A tak pišel pán v erných šatech, bílé vest a

lakovaných botkách — kivý nos, chytrá oka.
Když vešel do jizby a rozhlédl se, proslovil hlasit:
„Je mi tu píliš mnoho žid!" Naši tuzemci
Hebrejové dali se do smíchu, obstoupili jej a vy-
ptávali se. Maarský žid. Pivedli jej pímo ze
sanatoria z Purkersdorfu. Nechtl být inn
úasten válení a zvláš už ne živobytí v zákopech,
i vymyslil si nemoc nerv, zpsob léení a jel

z Maarie do Purkersdorfu. Žil tam nkolik nedl
v šastném klidu, ani vodoléby nebylo mu už
teba, až — ert ví, které úadní osob napadla vc
taková — pišli v noci, bylo pldruhé, etníci, šli

od pokoje k pokoji, ptali se po jistých papírech,
a výsledek byl, že dvanáct pán se musilo oblek-

nout a jít s etníky k stanici. Vlak nejel, až ráno,

ekali tedy do rána, a nyní jsou ve Vídni. Nkteí
na policii, jiní tady, on u nás. Vyptával se na
zdejší zvyky a obyeje a když slyšel, že je to

vlastn vzení a ne hotel, zaal se kasat, jak s ta-

kovým njakjTn auditorem zatoí a co mu poví.

Prý po maarsku. Prý v Maarii je docela jinak.

Svých papír prý tu nemá, a si je hledají v Pešti,

ale ani tyiadvacet hodin tu nepobude. Za to prý
se zaruuje.
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A když byl volán k výslechu, šel jako toreador

do arény. Vítzn a sebevdom. A když se po
plhodin vrátil, byl schliplý a mlenlivý. Otevel
svj kufík, svlekl erný kabát a vklouzl do šedi-

vého domácího saka, zul lakýrky a narazil si po-

hodlné stevíce.

Pan Lamm jej pozoroval pi tom s velikým
zájmem a když byl hotov, ekl mu blahovoln: „Je

dobe, má-li lovk druhou garnituru s sebou,

mže se aspo hned zaídit jako doma."

Pan Fels m upozornil, slyšel-li jsem, jak se

chystal na auditora a abych se podíval na toho

hrdinu nyní — to že je celá ta maarská nátura,

ped kterou mají v Rakousku tak bázlivý respekt,

velkohubost, nic jen velkohubost. Dnešní Maai
už nejsou tmi z roku 1848, každý druhý je nkdo,
kdo se ped njakým asem jmenoval jinak,

všecko je sežidovatlé, a on, Fels, židy ty zná —
jak jsou hubatí, tak jsou zbablí, jen ukáže-li se

jim ps. —
Pana strážmistra jsme ztratili. Nebyl peložen,

ale šel tam, kam toužíme všichni — na svobodu.

V sobotu dopoledne byl volán — k výslechu, k pe-
líení, tžko íci, nepovdl a nedovdli jsme se

ani s jiné strany — po hodin se vrátil jásající

radostí, že bude dnes propuštn. Šel od lovka
k lovku, každého ujišoval, že si do smrti bude
na nj vzpomínat, každému potvrzoval, že ani on
tu nezstane dlouho a pjde také na svobodu, že

i ta jeho pestupková lapalie se rozplyne a vyjasní,

jako ty jeho cigarety. Karlovi pak odkázal své
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víno — pt lahví vína ml objednáno a odpoledne
je ml dostat — a prý je pije na jeho zdraví a má
na nj malou upomínku.
Odešel odpoledne — a v jizb jako by nkdo byl

zametl a vyvtral: bylo istji a píjemnji. Tihle

vídeští antisemité jsou zvláštní národ: vlídn
a blahosklonn pitakají každému mínní a každé
ei, ba, sami mluví lovku tak, jak se jim zdá,

že je nota jeho, staví se, že všechno chápou a vše-

mu rozumjí — a pece není vtších ramená,
podlc a bezpáteník nad n. Kdo má onen
šastný smysl pro emanaci karakteru, z každého
lovka, s nímž je e, vycházející, má takového
Vídeáka v minutce po krk — byl jsem rád, když
se za tím lovkem zavely dvée.
A hamižní jsou: Karl se vrátil z profosovny,

když se \^dávalo hokynáské týdenní^ nadlení,
s prázdnýma rukama a zuil: „Špína. ekal tam,
až pišel hokyná, a odtáhl si své víno s sebou."

Papá Declich se usmál: „Fallot." Nikdy, kdykoli
jej hovorný pan strážmistr oslovil, nedával od-
povdi, nerozuml, protože nechtl rozumt. Pan
strážmistr to pijímal dobrácky a omlouval jej

pokrením ramen a pízviskem „Katzelmacher"—
tak totiž nazývají Vídeiiáci Italy.

Karl zuil ješt celou nedli: strážmistr prý do-
stal za ony cigarety tyi nedle vzení, kteréžto

tyi nedle mu odpoetli z dvoumsíní vazby
a proto že byl propuštn, a že je to gauner, který
o každém z nás v šedesátce povídal vci nejhorší
atd
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Možná, kdo ví? V pondlí se již o nm ne-

mluvilo.

A zase pišel lovk nový. Kaprál-domobranec,
dv medaile na prsou. Prý pro vraždu ženy —
k smíchu! Takovou kanaliji, povídal, lovk na-
nejvýš zmlátí, zmodí, ale zabíjet ji? Rád ji ml,
bestii, dva msíce ped válkou se s ní oženil, na-
rukoval, psal jí. Srdce moje... ženo drahá...
když je lovk v zákopech a koule mu hvízdají

a bzuí nad hlavou, vzpomíná jinak na tu, kterou
má rád, než v civilu. Psal, kdykoli bylo kdy, smrt
chodila kolem, a on psal. A pohlavkoval bj'^ se dnes
za každé to slovo, které jí poslal, za každý vzdech,
když si na ni vzpomínal. Fena, fena! Tu a tam se

ozvala, že psát nemže, prý hospodáství, prý
vinice, prý kdesi cosi . . . Najednou dostal psaní,

dívá se: bez podpisu. Když prý hospodá o hospo-
dáství nedbá, že se inusí starat jiný, a když prý
je postel dlána pro dva, že v ní jeden sám ležet

nemže. A takové narážky ješt... Šel k hejt-

manovi, povdl, co dostal a prosil o dovolenou.
Od zaátku války jí neml, své povinnosti konal
ádn, dovolenou dostal ihned. A hejtman jej na-
pomínal, aby se nedal strhnout zlostí a neprovedl
hloupost. Jel dnem i nocí. A v noci pijel. Klepá,

mlátí na okno — dlouho nic. Konen otevela
vyhlídku, kdo prý to? On, aby šla otevít vrata.

Chvíli to trvalo, hodnou chvíli, než se dostal do
svtnice. Byla tuze zaražena a jakoby siln ospalá.
— Máš radost, co? — spustil. — Ale jsi ospalá, až

zítra. — Svlíkal se. Dívala se po oku po nm jako
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zlodj. Položil se, shasla a lehla si k nmu. Všecko
beze slova. Chvíli ekala, potom zaala a chtla se

miliskovat. Odstril ji ruku a odvrátil ji. Ml hlad
po ni, ale všecko v nm plakalo lítostivým vzte-

kem. A utrmácen byl tak, že usnul. Ráno, sotva

se rozbesklo, vstal. Stavla se, jakoby spala, ale

on pozoroval dobe, že se ji vika chvjou a že se

po nm dívá. Ustrojil se: — A te vsta!

Vylezla z postele — tu on na ni a po ni emenem.
A bil a bil a mlátil a mlátil. Bez výslechu a všecko
beze slova. Nekiela také — jen vzlykala a šermo-
vala rukama — tu jakoby prosila, tu aby chránila

obliej. Což — po oblieji ji nebil, vždy práv tu

larvu s tma modrýma oima ml kdysi rád.

A bil a bil, až to tlo pod košili bylo ervené
a zprubované jak skotská látka. Potom otevel
dvée a vrata: Bž! Vylítla tak, jak byla, v košili.

Nastal den. Uvail si snídani, pil kávu a do ni mu
padaly slzy. Potom se šel dívat do chlév, na
zahradu, na vinici — vidl pes plot sousedy,

dívali se po nm zvdav a mluvili, aby se mlu-
vilo, co prý válka a jaké to tam je . . . „Ale už v po-

ledne pišel etník — kde prý je žena? Já, že

nevím, ráno že jsem ji vyhodil ze stavení, kam
pjde, že neekla. Kdy prý jsem pišel? Já, že

v noci. Prý papíry. Dobrá, papíry, tu jsou. Dívá
se : razítka na maršrut — všecko v poádku. Prý
že se podívá po dvoe. Dobrá, jdu s ním, prohlíží,

není-li nkde erstv kopáno, chlévy, zahradu,
vinici. Prohlíží potom svtnici a zase se ptá po ní.

Povídám, jak jsem pišel, a co ráno dostala. Dívá
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se, ptá se ješt sem tam to a ono — co jsem^ mu
mohl íci dál? Odcházel — prý musí být hledáno.A hledají — dojista ji najdou, taková mrcha
neprovede nieho. Hledají v nedli, v pondlí —
nikde ani stopy. Je u nás peklenutá stoka — na
ticet metr rozrýpali klenutí — zase nieho.
Zatkli m, prý do Vídn. Dobrá, do Vídn. Ale
ped soudem stát nebudu, vždy ta fena se pec
jen objeví. A potom: do fronty, do fronty! ert
vzal všecko, co jsem ml, co zbývá? Niit lidi, jak
jsem byl sám znien. Hospodáství, zahrada, vinice

už m neuvidí. Nestojím o n, nestojím o nic.

Jsem vojákem rozeným a kdybych se byl neplet do
sedlainy, nemusel jsem nabýt tchhle zkušeností.

Páni, víte, voják, jak se o nich ítá v starých

historiích: kam pijde, všecko je jeho: svtnice,
jídlo, pití, ženy. Ale ne žena. Jen žena ne. Všecky
— ano. Pijdem v Polsku do zámku — njaký
kníže, ert ví, Polakincki — v zámku jen správce.

Prý kníže pán co nám po tvém knížeti pánu,
jídlo sem, pití sem. Jedli jsme, pili. A te si

uvaíme ernou kávu. Sami — na toho otroka zas

volat? Díví tu bylo dost — celý ten sál byl z ple
obložen lesklým vyezávaným dívím — strhali

jsme to a vaili ernou kávu. Celou noc jsme
vaili —

"

V tom jej volal klíník k výslechu.

„Uvidíte, páni, ta kanalije se našla a já vám dám
s bohem."
ekali jsme. Nikdo nepromluvil.
Za tvrt hodiny byl zpt.
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„Našli ji. Víte, kde ji našli? U svého táty sedla,
ten starý tašká o všem vdl a ve všem jí po-

máhal. Telegram je tady. Auditor se mne ptal,

chci-li svou dovolenou ztrávit doma. Já, že ne, že

chci okamžit do fronty. Pochválil m . . . No,
vojákovat budem dál — jídlo, pití, zákopy s muzi-

kou kulí, nkdy njaká ta ženská — eh, kdyby jen

nebyla ta jedna vzala lovku chu na všechny
druhé! S bohem, páni!"
A už byl venku. Jako vítr piletl, jako vítr se

zatoil a jako vítr byl ten tam.

—

„Myslím, že ji má dosud rád," mínil pan Fels.

Hedrich sedl se široce rozevenýma oima:
"ženit se lovk nemá, ne ženit," mínil.

A já myslil na toho živelného lovka-kaprála
a vidl jsem vznášet se nad jeho historií obliej

s modrým, strachuplným pohledem, obliej

zvíátka-ženy. Jako dívka rostla, aby se vdala,

a když se vdala, odešel smysl života jejího do
války. Jist ekala, vzdorovala své mladé krvi —
až . . Kolik takových malinkých osudek je

vklínno v osud této veliké vojny, kolik život ona
pejede a zdrtí pímo i nepímo!
Chtl jsem se zabrat do Moliéra, ale pi druhé

stránce pozoruji, že nevnímám duchem, co tu
oima. Nechal jsem toho.
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XXIII.

Molire není tvrdým a neúprosným soudcem
jako Shakespeare. On pouze drží zrcadlo dob
svojí, pozoruje ji pi tom, kterak se v nm zhlíží,

usmívá se, vidí-li, že ona se mraí a dává se do
smíchu hlasitého, kdykoli ona uražen vybuchne
zlostí. Smyslem života jejího jest: užít života.

Užit co nejvíc, co nejobsažnji, užívat co nejdéle.

Proto ani stáí nemá být závadou požitku. Nenosí

se vous, kam as tak rád hází svá podzimní bílá

vlákna, a aby se pedešlo zlob jeho ve vlasech,

pudrují se do blá nebo nahrazují parukami.
Modu tu vnutilo stáí i mladosti, aby s ní mohlo
mít stejná práva a jít krok v kroku. Pi tom
pracuje stáí i penzi: stáí je má, má i tituly,

domy a zámky a všechno jen k tomu, aby mohlo
užívat. Ale hlas pírody se nedá niím umlet : co

je mládo, tíhne k vtipnému mládí, teba toto bylo

chudiké, zadlužené a bez titul. A napálené stáí

zuí a hrozí — a podvolí-li se v posled nutnosti

situace, pak se dojista hned otoí a bude se ohlížet,

kde by mohlo užívat pec a s lepším úspchem.
A to je život, to je svt. Královská majestas trní

nade vším tím jako vzdálené nedotknutelné slunce,

jenom tu a tam padne její paprsek jako deus ex

machina, aby rozehál stuhlou njakou situaci.

Trochu groteskn psobí na m Molire v tchto

místech — ml by být ten nkde v parku za po-

ledního svtla, v parku, kde jsou basenky a vodo-

trysky, kde se blají sochy v zelených zášeích
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a kamenné laviky jsou jen tak velké, aby pouze
dva lidé mohli na n usednouti.

Až dotu, dám si pinést Shakespeara, obnažova-
tele lidských duší,pisného soudce soudc a král,
tvrce i niitele, básníka básník. Myslíval jsem
kdysi, kdybych byl vržen jako Robinson na pustý
ostrov a mohl a sml si zvolit pouze jedinou knihu
za spoleníka, že by to byl Shakespeare — nuže,

pijde za mnou sem.
Klíník Sponner mi svil tajnost: do naší cely

pijde dnes nový krajan, prý doktor a editel
banky —
Jméno ?

Neví. Krátké jméno, tak jako
Dr. Preiss?

Ano, ano.

Tedy už také on. Jsem rád, že pijde k nám.
Pemýšlím: profos musí opatit ješt jednu postel.

A já zavedu drahého direktora do zpsob
zdejších, jako kdysi Dušek m. Papá Declich bude
mít o jednoho strávníka víc. Tak ekám
Zatím k polednímu vystoupil papá Declich na

slamníky, svou pozorovací stanici, a zavolal m.
Na velkém dvoe prý se procházejí dva cizí lidé.

Ejhle: dr. Preiss. A v druhém poznali censuristi

svého profesora Brauna, jenž se také dostal pro
jejich historii sem. Jdou spolu, svrchníky pe-
hozené pes ramena a patrn se seznamují. Za-

kývám Preissovi— usmívá se . . .

Seskoím a íhám u dveí na krok Sponnerv:
Co je? editel Preiss je tu a kam jej dali?
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Prý v poslední chvíli bylo naízeno dát jej do
vže.
Byl jsem zavolán do Tigergasse. Dva domo-

branci jdou zase se mnou. Cítím, jak se mi na
vzduchu a slunci jaksi toí a motá hlava a jak
mám nejistý krok. Dr. Frank mi oznamuje svým
korektním úseným zpsobem, že je tu návštva.
Na podlaze leží balíky papír, kufry, vaky —
ukáži na to nohou a povídám

:

„Ah, dr. Preiss?"

„Ano, pivezli jsme jej z Prahy," usmívá se

studen Frank.

Návštva moje vešla. Ti úadnice z Boden-
kreditky. Nesou mi kvtiny. Odmítám a konstatuji,

že mi dovoleno pouze pivont.
Dr. Frank pisvduje pokyvováním hlavy.

Všechny ti — Vídeaky — spustily dialektem.

Vídeák, mluví-li pomalu, mluví spisovnou
nminou, jakmile pustí jazyk rychlíkem, víde-

aí.
Tedy: Co prý tu dlám? V kancelái že je tak

mnoho práce, všude prý chybím, stait nemohou,
všecko je tam zkonfuseno, nikdo se nevyzná —

Dr. Frank se usmívá, já konstatuji vážn, že

mám denn patnáct volných hodin, ty že bych jim
mohl postoupit —

Obracejí se na Franka: Jak dlouho prý to bude
ješt trvat a má-li moje uvznní vbec smysl, ony
prý ruí svými hlavami, že jsem nieho nepro-
vedl
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Vstávám a upozoruji je, že nesmíme slavný

úad zdržovat, že má také tuze mnoho práce a že

ani jemu nemohu ze svých prázdných hodin
žádné postoupit

Naež m domobranci vedou zpt. —
Na odpoledních procházkách chodím nyní se

Zamazalem. Proces dra Kramáe a soudruh jest

už zase v proudu a Zamazala posílají na malý
dvorek, aby se po denních sezeních na lavici obža-

lovaných osvžil. A Zamazal stojí a eká na m.
Je spadlý, žlutý, nezdravý. Poví vtu, a lovk
vidí, jakého druhu je tento „velezrádce". Vypra-
vuje o prbhu procesu. teni obžaloby, e
Kramáova, Rašínova, obhajoba Kórnerova. Sám
prý si také skládá e, již chce proslovit — prosím
jej pro bohy, aby toho nechal. —

I náš milý Hedrich je postaven konen ped
soud. Vedli jej do rosavských kasáren ped
brigádu. Vrátil se brzy a smuten, zdrcen. Za tch
nkolik blehradských lžiek dostal ti týdny
arestu — nebyl však zdrcen tmi týdny, ale tím, že

musí odtud. Odpoetli mu je od šesti msíc, které

tu ztrávil a našli, že sedl déle, než bj^lo potebí
a že mže jít nyní ke kádru svého pluku kamsi do
Ruského Polska. Chodil po jizb se svšenou
hlavou, zamženýma oima, i doutníek jeho byl

svšen špikou k podlaze. Pemítal a radil se, jak
to nastrojit, aby nemusil ze šedesátky. Radili mu
to a ono — i vci fallotní, a dobrý hoch už se roz-

hodoval, že "nco" provede.
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Vzal jsem si jej stranou a všecko mu vymluvil.

Ukázal jsem mu na celý píští život jeho a na
následky njaké té hlouposti. Potom jsem si za-

volal ty rádce a vytkl jim ped ním, ím chtjí
obtížit jeho budoucnost.

Najednou mu napadlo nco nového: pjde
k podplukovníkovi a poprosí jej, aby ho zde

nechal. Rovnal prý kdysi vyesané vlasy jeho ženy
a dcery, a starý pán picházíval denn dívat se na
tu práci a mluvíval s ním velmi blahosklonn . . .

Dal se pedvést a prosil, ale starý pán na nj
vyhrkl, blázni-li prý . . .

Zatím jsme udlali sbírku. Každý dal ze svého
depot, ležícího u štábního profosa v hlavní kance-

lái, odepsat v jeho prospch po nkolika koru-

nách, bylo toho dohromady asi k osmi stm.
A s touto výbavou opouštl Hedrich kriminál.

Sebral své vci do vojenského rance, vzal jej na
záda, potásal nám rukou, zaplakal a šel . . .

A já se díval zídka v život za lovkem, jenžm opouštl, s takovým steskem a zárove páním
všeho dobrého, jako za tímto prostým a istým
pomocníkem holiským. Le, bahenní mj ptáku,
kam t osud povede a budoucnost a ti dá všecko,

eho to tvé zlaté srdce zasluhuje!

Inženýr opt udlal pokus, dostat se k nám. Byl

zase odmrštn.
Vypravoval mi na procházce, že podplukovník

prý prohlásil, že mu dá sejmout etzy s nohou,

pijde-li prosit za to. Inženýr prý odpovdl, že
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nežádal, aby mu je dali a že nebude prosit, aby mu
je sali.

Sloh této odpovdi upomenulm trochu na mj
vlastní podobný výrok u Franka — snad se mi
proto také líbil. Dal jsem mu všecky doutníky,

které jsem v kapse ml.

XXIV.

Jsem zase v ulici Tygí. Když m sem vedli, šel

jsem s jistými obavami. Ped nkolika dny totiž,

ml jsem návštvu, která m znan rozrušila:

byla to cho pítele-žurnalisty, jenž nyní vojákuje,
Frank jí povolil po velkých prosbách obvyklých
deset minut, pivedli m, a když m spatila, dala
se do pláe a nemohla promluvit ani slovíka —
jen plakala a plakala. V šedesátce nebylo zrcadla,

ale já cítil svj chorobný vzhled a úbytek všech
tlesných sil, ped Frankem však nedával jsem
znát nieho a všechny dosavadní návštvy, jakoby
vytušily mé pání, nezmiovaly se ani poznámkou
ani otázkou po mém zdraví — až tato paní ukázala
ped Nmcem své slzy nad mou ubohostí. Díval
se svýma studenýma oima na ni i na m, pohled
tenm pálil v duši, stydl jsem se za její upímné
slzy a rok svého života bych byl dal, aby jich ne-

bylo. Tlo moje bylo slabo a chorobno, duch však
byl sílen tak, že jsem vdl, i kdyby m byli vedli

k šibenici, byl bych šel s hlavou vztýenou a hvíz-

dal si vzdornou písniku — a hle, nyní pijde
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návštva, eský lovk, a pláe ped tím Nmcem.
Neslyšel jsem dosud lidského slova od nho, byl

vždy upjatý a studený jako litery zákonníku,
v psaních, která mi byla posílána, zamazával
všecka jména, pozdravy známých, zprávy o svat-

bách a úmrtích a uhnul-li se v našich rozhovorech
otázkou nebo poznámkou s úradní cesty, ml jsem
dojem, že mi nachystal kliku, že hledá cosi, co

ped ním skrývám a chce mít dotvrzeno, že nco
je, eho ve skutenosti není. Byl mi bezprosted-
ním zástupcem systému let 1915 a 16, jenž neznal
obvinných, ale jen vinník, jemuž národnostní
píslušnost dostaila mít podezení a ti napsaná
i vyknutá slova ke konstrukci žaloby pro tžké
zloiny. A ped tímto automatem zákona plakala
moje návštva . . . ekl jsem njaký vtip, ptal se

po muži jejím, dtech, promluvil o poasí, ale

pláe jsem nezastavil a tak jsem po nkolika
minutách prohlásil, že jdu dom.
A proto jsem pišel dnes s obavami — mj zdra-

votní stav se horšil den ke dni, Kranz, ten lupi
zlatnických krám, ten dobrý Kranz, pinášel
denn citrony, rum, lahviky koaku, a papá
Declich, mj jediný doktor, pipravoval z nich

letkvary a medicíny, pan Fels mínil, že se bojí

zimy pro m tady, eta Kretzer chtl o své újm
oznámit, že jsem nemocen, a klíník Sponner mi
radil, abych se zabalil do dek a ležel celý den, to

že nejlepší prostedek proti zimnici.

Slovem: obával jsem ukázat se njaké nové
návštv.
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Dnes to nebyla však návštva. Výslech. Meri-

torní výslech, jejž mi byl Frank slíbil v den mého
zatení. Dnes tedy — po sedmi týdnech.

Frank, ist oholen, vytáhl ze zásuvky stolu mj
akt — ztunl ten milý mj akt velice — podal mi
mou knížku Krpje a ptal se, vím-li, že v Temps
a Times byly lánky o mém uvznni.
Jak bych mohl vdt, jsem hermeticky uzaven.

Usmál se, zlaté árky zablýskly se mu v zubech,
ale nezaínal. ekal patrn na nkoho.
Ten nkdo nyní vešel. Kadet feldvebl-tlumoník.

Podal mi ruku, což m ponkud udivilo — Frank
tak nikdy neuinil.

Zaínáme. Pekládám prvou báse, Frank drží

v ruce nmecký peklad, pokyvuje hlavou a kde se

mj peklad rozchází s pekladem jeho, rozhoduje
tlumoník. Peklad se rozchází asto, místy má
Frank pravý opak toho, co jsem veršem napsal já.

Je to prvý mj zloin — báse Na památku
5. listopadu 1905. Když jsem peklad zhotovil,

vysvtluji, z eho báse vznikla. V as, kdy se

jednalo o uzákonní všeobecného hlasovacího
práva, byly veliké demonstraní prvody dlnické
ve Vídni a v Praze. Tisíce a tisíce lidí táhlo uli-

cemi, poádek nebyl nikde porušen, policajti byli

zbytení — proletariát ukázal svou disciplino-

vanou sílu a tím oprávnnost svého požadavku.
Nehrozil, mlel, ale mlení to mluvilo. A co já
z toho vyvozoval pro zdar tužeb svého národa,
povdl jsem v této básni.
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Nkolik otázek ješt — potom protokol. Mé po-

známky a vývody stilisoval Frank velmi pkn,
chtl-li jsem co doplnit, stilisoval vše ochotn dle

mého pání.
Je v této litee zákona pece jen lovk? myslil

jsem si udiven.

Picházíme k druhému zloinu, k básni Huma-
nita nemocniní. Pedem zase peklad, potom
výklad. Jak už trochu triviální traktace verš
svdí, je to monolog chuasa propuštného práv
z nemocnice. Obsah jsem slyšel v tramwayi, kde
si onen lovk formuloval svj názor svta : dokud
jsi zdráv, nikdo si t nevšímá, hladov si, mrzni,

všecko jedno. Chtjí na tob dan, berou t na
vojnu — to dej, jinak jim pranic po tob. Ale

zastnš-li, jaký to chvat! Máš postel, obsluhu,

jídla dost, najednou jsi ním, o se stará kde kdo
— jako by to nebylo jedno, umít i pojit . . .

Frank sbírá zase mé poznámky pro protokol

a koní : „báse není obviováním státu, ale lidské

spolenosti" a studenýma svýma oima ptá se mne
po souhlasu.

Snad jsem mu pece kivdil: snad je on pece
jen . . .

Tetí zloin : MUDru Frant. Mesanymu

:

Kdybych králem byl, tvou šíji

ovnil bych mnohou chloubou.
Mauriciem, Theoboldem,
vlastnoruní list pak s holdem
pivsil by baronii
k jménu tvému —
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Pekládám — tentokrát není v pekladu Fran-
kov ani jediné neshody. Ale výklad a dvod, pro
jsem báse napsal, byly mu velice nové. V únoru
1913 m dr. Mesany operoval a s bezpíkladnou
pelivostí a obtavostí ošetoval až k úplnému
ozdravení, do konce dubna. Moje perušená lite-

rární innost, když byla zase obnovena, nemohla
zaít jinak, než tímto díkem zachránci života. Jeho
sjjoleenské postavení bylo tehdy tuze nepíjemné.
Žil s milovanou ženou bez církevního schválení,

nad ímž se poestná individua obojího pohlaví
pohoršovala, c. k. pošta zásadn vracela dopisy,

adresované jeho žen, byla-li oznaena rodinným
jménem jeho, inu, soud malého msta našel svou
ob a soudil ji tvrd a bez milosrdenství, jak
takový tribunál dovede. Pítel tím trpl nesmírn
a já o tom všem vdl. A zde byla píležitost íci
mu, jak je soud takových mravnik okolnostní:
kdybych králem byl a dal mu baronii a ády,
ohýbali by své hbety ped ním, byl by zdobou
spolenosti, výteník, muž „chvatn známý, náš"
atd.

„A není v tom trochu posmíváni se ádm?" ptá
se Frank.
„Posmíval bych se jen ádm s\ým, ale i jinak

v tom posmchu není. Dkaz : v prvém konceptu
této básn, jenž vyšel i tiskem v Besed asu, znla
tetí ádka

:

zlatým rounem, Leopoldem —
když jsem pak pipravoval báse pro knihu, pe-
mnil jsem verš ten v znní nynjší, práv proto,
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abych se vyhnul i stíneku podezení takového,

akoli i v prvém znní posmchu není a já úmyslu
neml do té básn jej vkládat."

Kadet-tlumoník zná náhodou Pardubice a do-

svduje správnost mých výrok.
A Frank zase diktuje lovk, opravdu

lovk. Ale napadá mi, pokejme na konec. Že by
mli jen tohle proti mn, že by m jen pro tohle

byli zaveli a drželi — nemožno. Však uvidím, co

pijde.
tvrtý zloin : Po dvaceti letech. Verše vnované

památce Omladiny.
Peložil jsem je, Frank si opravil peklad, který

mu byl bozi vdí kým poízen, a nyní si vyklá-

dáme, co to vlastn Omladina byla. Frank míní,

že mládenci, kteí mazali orlíky na poštovních
schránkách, já, že mladá generace literární a po-

litická, která mnoho slibovala, leccos splnila,

v lecems zklamala, ale konen posledního slova

dosud neekla; Frank jmenoval jména Mrva
Dragoun, já dr. Rašín, Haj nové, F. V. Krejí, dr.

Preiss, Soukup, Groš; Frank mínil, že tajná spole-
nost, která se utvoila roku 1893, já, že mocná
vlna, která se toho roku vevalila v náš eský život

— slovem : každý z nás povídal, co vdl.
A Frank sestilisoval pro protokol to, co jsem

vdl a povdl já . . .

Jsme hotovi. Frank mi peítá protokol.

„Správné?" ptá se, když skonil.

„Správné. Ale povzte mi, nenašli jste nieho
jiného v mé literární innosti, za byste m byli
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mohli zavít a soudit? Vždy jsem napsal spoustu
jiných vcí, jež mohly být pro vás závažnjší a prom tžší —

"

Dívá se na m svýma studenýma oima a uka-
zuje zlaté árky v zubech v tichém úsmvu: „Ne,

my známe jen tohle."

Podpisuji protokol.

Frankm pedává domobrancm a domobrancim vedou dom. Ulice, život jejich, dojmy, kvtiny
v oknech, výklady, plakáty, zlatá záe slunce ve

vzduchu — všecko je mi už tak cizí, tak cizí.

V šedesátce stojí naši „Galiciáni" v prostedku
jizby, a pan Wilder jim vyliuje chody njakého
banketu, papá Declich sedí na mé posteli (steží

ji takto, kdykoli odejdu, aby se tam nerozložil

nkdo jiný) a rozpluje pozorn sirky z úsporných
ohled, papá Declich nekouí také doutník jako
doutník, ale rozeže jej na drobné kousky a vy-

kouí pak ve form ci.^aret — lovk, pokud se

jeho poteb týe, skromný a spoivý, vi nám
však, pátelm, vždy blahovolný kavalír. Vítá m,
podávaje ruku, nmým úsmvem.

„Výslech, papá Declich, nic jiného. A te bude
veliké dlouhé mlení, vejmínk života, jako je

u vás."

Mé síly jsou vyerpány, dopadám na postel.
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XXV.

Po Dlouhé míli vlee se nkolik voz.
Dlouhá mile je silnice, vedouci od pat Bilé Hory

ku Knževsi. Široká bila linie, nikde neprohnutá
a dlouhá tak, že se zdá sahat až nkam na konec
svta. Je lemovaná topoly. Miluji silnice, ty tepny
našeho venkova, už od dtstvi a tahle Dlouhá míle
mi bývala zvláš drahá.

Zde však vzpomínám na ni njak divn. Vlee
se po ní nkolik voz, pepjatých šedivou plach-

tou, kon jdou krok za krokem a snad spí v chzi,
vozkové, vyhaslé dýmky v zubech, dímají pi
líném praskotu kol, šedivý prach pokryl je, pokryl
kon, pokryl vozy, cíl cesty je nkde v nedohlednu
— a tak to jde od topole k topolí tiše, jednotvárn,
leda že nkterý vozka zabruí ze zvyku své roze-

spalé: hiá . . .

Myslím na tu silnici, na ty šedivé vozy a pi-
rovnávám k nim naše dny v šedesátce. Jdou ospale

a lín — kam? Nkam. Kdy dojdou? Vdí bozi.

Cesta je nekonená.

Oddlávám denn svých pár kilometr, jinak

ležím. Zimnice se stídají s horekami. Kranz
vklouzne den co den nkolikrát k nám, posadí se

ke mn na postel, pináší koak, rum, nkdy
sklenici horkého aje, vzácné cigarety a vždy
novou povídku ze svého života. Vypravuje, jak

vyloupil zlatnický krám a nevdl pak, „co poít
s hodinkami, prsteny a etzy — parádníkem není,
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aby se takovými skvosty ovsil, neml také kdy,
aby denn natahoval njakých devadesát kapes-
ních lejnontoirek, prodal tedy všecko a potom
si sedl do kavárny a etl v novinách, jak policie

hledá lupie." Vj^pravuje, jak vj^šel kdysi z krimi-
nálu, šel k žen jednoho spoluzaveného, ped-
stavil se jí jako zámeník, jenž chodí za prací do
šedého domu a vyizoval jí, aby poslala svému
pánu šunku, víno, sto korun v drobných penzích
a velocipedistický oblek — dostal všecko, šel do
Prátru, pedlal se na slušného lovka, jedl a pil

a byl pi tom tak poctivý, že pipíjel na zdraví té

dobré paní a jejího zaveného muže. Vypravuje,
jak si s nkolika kumpány opatili vojenské
uniformy, on feldvébla, navsili si válených vy-

znamenání na prsa a provádli v noci po ulicích

vídeských vojenskou policii: lapali dobrovol-
níky a poddstojníky, odvádli je na nejbližší

komisariát, aby jim je tam schovali a stežili, že si

pro n pijdou. A jak jednou — byl to Kranzv
erný pátek — usmyslil si, že si chytí njakého se

se zlatým tapcem, „byl jsem tehdy natažen jak
kanón, ert mi nedal dobe dlat — a tak jsme
zastoupili jednoho takového práv, když \^cházel
z kavárny na Mariahilferstrasse, ale ach, nebyl to

reservní, jak jsme ekali, ale taková aktivní bitva,
a jen jsme se zeptali po jeho papírech, zahro-
moval, zakiel a za pt minut jsme byli všichni

na komisariát — a to bylo poslední mé vystoupeni
ve zlaté svobod, odtamtud jsem pišel sem. Je-li

lovk volný, nemá utápt rozum v alkoholu —

"
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Mluví-li pravdu, i básni-li, tžko rozsuzovat,

ale umí líit všecko tak plasticky, že to básnickou
pravdou je. Poslouchám ho rád, protože odvádí
lovku duši odtud, in ji svdkem svých dobro-

družství — a to je nejvtším štstím tady: být

nkde jinde a zapomínat, že jsme zde.

Papá Declich sedává s námi a poslouchává též

— na kolik rozumí, tžko íci, ale ondy mi stvoil

paradoxon: Kranz prý je jedním z nejlepších lidí,

které zná a zde v kriminále dojista lovkem nej-

poctivjším.

A novi lidé picházejí a odcházejí. Vystupují
jako herci na jevišt, odíkají svou úlohu a zmizí

v kulisách.

Dobrovolník Rosenstein. Subtilní lovíek,
typický druh své ragy. Tkavý, nervosní, bázlivý.

Ukazuje prostelenou pravou ruku — prý ruská
kule. Slzy se mu chvjí v hlase, ds války pro-

chvívá mu slova, úadové tvrdí, že ne kule ruská,

ale kule jeho pušky zpsobila mu ten zloin samo-
volného sebezranní. —
Doktor Powich-Rosetti. Vysoký silný Ital z Dal-

mácie. Nadlovk jakýsi. Prý dramatik, jehož kusy
se hrály na nkolika jevištích. Prý konal lékaskou
službu ve vojenských nemocniních barácích, byl

náhle zaten a dopraven sem. Neví pro — vždy
žena jeho je dcerou rakouského generalmajora.

K výslechu šel jako triumfator a vrátil se tuze

skleslý. „Oni tam vdi všecko, oni vdí, že jsem
vynalezl novou pušku a nabízel vynález svj
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státm ententy. A že jsem ml styky s Itálií. A že

jsem se dal rozvést se ženou, dcerou generála.

A literární práce moje znají a ptali se, jakou
tendenci jsem v nich sledoval. Všecko vdí."

Pan Fels potom pisedl ke mn a usuzoval, že

doktor má toho mnohem více, než tohle „všecko".

lovk s dvma jmény a nejmén s temi minu-
lostmi. Za to dvivý Budí byl nadšen krajancm-
Dalmatincem a vyzval papá Declicha, aby vyru-

koval se svými zásobami a pohostil ,,patriota".

Papá Declich se zamrail, ale tabuli pece upravil.

A patriot se dal do jídla — jaký apetit! Jedl a jedl

— naše veee mizely, jakoby je do jámy házel,

a když za chvíli na to pinesli hausmisti obd, byl

doktor jediný, jenž spoádal nkolik porcí polévek,

nkolik porcí druhého i tetího obnoveného ^^-

dání fisolí s páchnoucí moskou rybou (misku si

potom ješt naplnil, prý na odpoledne), vypil

pllitr vody, zaiel spokojen a prohlásil, „strava

že je tu docela dobrá." Celá šedesátka se dívala

na jeho iny s jakousi hrzou a trochem odporu —
nadlovk se stal podlovkem, a papá Declich jej

klassifikoval svj^m: Fallott. Budí ovšem protesto-

val, ale papá Declich zavedl jej do kouta, vyložil

mu své názory dlouhým rozileným italským šepo-

tem, naež Budí odešel do kanceláe.

Klíník Sponner vrazil k nám lovka venkova-
na, jenž se u dveí zastavil, potom se lín rozhlédl

vodov>TTia oima po jizb, zamíil ospalými kroky
k slamníku, posadil se a upel pohled na podlahu.
Klobduk nesundal, slova né!promluvil. Vybízím
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etae Kretzra, aby se ho zeptal, chce-li kus chleba.

lovk odpovdl táhle: Jo. Dali jsme mu, jedl.

A Kretzer ho zpovídal. lovk odpovídal jedno-
slabin, potom tu a tam holou vtou, konen se

rozhovoil. Mluvil trhan a zvolna, jakoby jel

nkdo s trakaem po štrkované cest. Kretzer
pobízel a vyptával se. Naež pisedl ke mn, aby
mi oznámil své výzkumy. Prý vojákuje a dostal

polní dovolenou. Ale u nich prý je taková žínka,

bhna, která chodí po sedlácích, dává se pohostit

a za to pomiluje. A té prý se tento mládenec za-

líbil. Nabídla se mu jednou, dvakrát, nabízela se

mu, kdj^^koli jej potkala, ale on nic. Zaala prý ho
špehovat. A vyšpehovala prý, že vcházívá do kozí-

ho chléva a provádí tam to, po em bažila, aby
provádl s ní. Neekla mu nieho, jen znovu prý
mu nabídla pomilovat se. A když prý zase odmítl,

usmyslila si pomstu. Vyíhala chvíli, kdy se ledo\'ý

ten milenec šel rozehát do kozího chlívku, zasko-
ila vedle k etnickému strážmistrovi, vpadla s

ním potom do chlívka a dopadli jej. Pi tom
konstatovali, že se lovk ve tm zmátl a milisko-

val se — ne s kozou — ale s kozlem. A proto je

tady a naším „kolegou".

Geissbock, jak jej cela nazvala, od té chvíle už
nepromluvil. Sedl bez hnutí, klobouk hluboko do
ela vražen, drtil silnými elistmi všechny krky a

skývky tvrdého chleba, jež mu sebrali po jizb, v
poledne sndl porci svou a nabídl-li mu nkdo
druhou a tetí, vzal a sndl i ty, potom se díval

zas na podlahu.
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Jedné noci — bj^lo to kolem druhé hodiny — za-

inely klíe, otevely se dvee a vešel hubený
starší voják-doniobranec.

„Nkde se zde položte!" nakázal mu klíník a

odešel.

Domobranec si položil uzlíek na stl a rozhlí-

žel se.

„Co pak jste provedl?" ptá se se svého slamníku
eta Kretzer.

„Nix daj," odpovídá vojáek nesmle. „Já
bémiš."
„Pro vás jako zaveli," sbírá Karl trochu své

eštiny.
„Zabil jsem ženu a tchyni," vydychuje domo-

branec.

„Za tchyni se mu nic nestane," poznamenává n-
mecky pan Fels.

Šedesátka se rozesmála. Jocrisní vtip — ale po
plnoci v tom jednotvárném šedivém život kri-

minálu pece se ješt zapálil a zablýskl.

„A jak to bylo?" zkoumá Karl dále.

„Pišel jsem na dovolenou a vidím, že zatím
držela s jiným," zaal zdlouhav a monoton, „já
jí povídám: Ženo, nechej toho, dláš hanbu sob i

mn. Ale ona do mn: Co prý, povídá, ty hlupáku,
budeš lidem vit? A její máma, jako víme tchy-

n, taky do mn: Vy prý, zeáku, jste jako malé
dít, kde kdo vám mže povsit bulíka na nos, a
vy víte. Moje Lízá je poctivá. — Tak když ony
tak, já mlel už. To bylo ráno. A k veeru Lízá
odbhne, já sedím a ekám hodinu, dv — Lízá se
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nevrací. Tak na tchyni: Kde ta ženská je? A kde
prý by byla? Vyšla si. A potom do mn, že prý
bych ji ml nejradji uvázanou za nohu u stolu.

Já na to, že ji uvazovat nechci, ale že myslim, když
muž pijde po pldruhém roce z vojny na dovo-

lenou, že by mohla být žena trochu u nho. A
tchyn zas m jen sekla jazykem. Potom žena

pišla, veeeli jsme — taková rozpálená byla a

bez duše pi tom, jako by ji byla nkde nechala.

Nechtl jsem dlat nešváru a už se neptal, ale když
mi druhého dne zas tak odbhla a pišla zas tak

pozd, povídám, že mohla a mla být tch pár
chvilek, pokud tu budu, doma, a na tácky chodit,

až odejdu. A ona — dá se do pláe. Do takového
zlostného pláe a nic nevymlouvá, jenom sebe li-

tuje a mn nadává. Že prý jí nieho nedopeji, že

prý chci, aby depla u plotny, že prý jsem na

vojn zvlil a jsem jako tyran — a tchyn pidává
také polínko za polínkem. Tak jsem zase mlel.
Ale když to šlo tak trnáct dní — a pi tom jsem
se ji dotknout nesml — víte, páni, tu petee lo-
vku žlu. Dovolená byla u konce a já vidl, že

jsem doma lovkem zbyteným. Jiného mla, za

jiným chodila, jinému dávala, co mn odpírala —
jaký já to byl muž ! A tak jsem ten poslední veer,

když se vrátila z táck, chytil pohrabá a dal jí

jednu do skrání, až z ní krev jako voda z pumpy
vystíkla. A když se tchyn zala na m sápat,

dal jsem jí taky jednu takovou tím pohrabáem.
Ležely vedle sebe, krev crela a crela, a já šel k
celníkm a udal jsem se."

180



„Kdy to bylo?" ptá se Karl zívaje.

„Ped týdnem. Sebrali m, posílali m sem a
tam, všude mi zavírali — tady prý m budou
soudit."

V jizb je ticho. Domobranec se rozhlíží, svléká
se, dává si svj uzlíek mezi dva slamníky a ulehá.
Slyším chvíli, jak si vzdychá, potom zaíná oddy-
chovat stejtiomrným dechem klidn spícího
lovka.

XXVI.

Nedlní odpoledne.
O jedné hodin byl raport, jenž uzavel pro še-

desátku styk se svtem, ale neuzavel život její.

Dnes není tohoto obvyklého šediv zatrpklého a lí-

ného naladní vlekoucích se sváteních odpoled-
ní — naopak: v jizb zaal shon a rej, jakoby
nastávalo velké sthování. Petahují se stolj', la-

vice a slamníky, zvíen prach, djí se hluné
porady, naež poskytuje jizba tento obraz: v pro-
stedku stojí oba stoly vedle sebe v tupém úhlu,
za nimi leží slamníky složeny v sedadla, po stra-

nách jsou flankovány lavicemi, na sedadlech na
estném míst pedsedá pan Fels jako president
dnešního líení, písedícími pak jsou všechni cti-

hodní nájemníci šedesátky, pokud jim nebylo pi-
dleno funkci jiných, jako Karlovi, jenž ozbrojen
troskou smetáku je domobrancem a soudní stráží,

dále panu Simonu Lammovi, jenž je obžalován a

trí prozatím v naší telefonní cele, panu Kretzrovi,
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jenž je obhájcem jeho, a mn, jenž jsem vojen-
ským státním nádvladním a zástupcem poškoze-
ných zájm monarchie. Ze zavolaných svdk
jsou pítomni ti: papá Declich, dr. Povich-Rosetti

a pan Aron Wilder, hoteliér z Krakova; nedosta-
vili se: pan Janko Mlacker, dále onen dlostelec,
jenž ml historii s botami, konen král maar-
ských kapsá.
Vojenský státní nadvládni žádá pana pedsedu,

aby poruil pedvést obžalovaného.
Pedseda porouí.
Karl pivádí pana Simona Lamma, obžalovaný

má svj slamáek na hlav.
Vojenský státní nadvládni žádá pana pedsedu,

aby vyzval obžalovaného k smeknutí.
Pedseda: „Obžalovaný, smeknte!"
Obžalovaný smeká, ale žádá, aby se konstatova-

lo, že má hlavu holou jako koleno, a ponvadž
jsou všechna okna otevena, má obavu, že by
mohla hlava jeho pi pohybu vzduchu podlehnout
obvyklým bolestem a proto prosí, aby mu bylo

dovoleno, klobouk na ni opt posadit.

Vojenský státní zástupce prohlašuje: „Okna jsou

otevena a zstanou tak po celé pelíení, aby se

dokázalo, že vojenský soud v Rakousku neštítí se

veejnosti, žádám pana pedsedu, aby obžalované-

ho upozornil, že mu není dovoleno, klikováním a

a nejapnými enickými pokusy zabíjet soudu
drahý as, nebo každá promarnná minutka je

pímým poškozováním zájm íše."

Pedseda: „Upozoruji vás tedy."
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Vojenský státní nadvládní: „Dále žádám pana
pedsedu, aby vyzval obžalovaného sednout si na
lavici obžalovaných."
Pedseda: „Sednte si!"

Pan Lamm usedá, domobranec stojí za ním, na
druhém konci lavice usedá obhájce jeho. Pan
Lamm vzdychá: „U nkolika soud jsem byl již

v život, ale nikde se mnou takhle nejednali."

Vojenský státní nadvládní: „Žádám pana ped-
sedu, aby vyjasnil obžalovanému, že civilní soudy
nemají pontí, co je to soudit. Civilní soudy ma-
zlily se s každým individuem, a civilní Themis
mla váhy velmi necitlivé — následky toho vidíme
v této válce: ped oima civilních soud vybujela
plevel zloin tak, že poctiv povahy byly jí tém
udušeny, ba, smysl pro to, co je cností a co zloi-
nem, vymizel úpln. Civilní soudy musily být
odstranny a musily pijít soudy vojenské, aby vy-

plety plevel, nahradily staré váhy Themidiny no-
vými a daly spustlým právním pojmm zase živý

obsah — ostatn žádám dále pana pedsedu, aby
obžalovaného Lamma upozornil, že nemá zbyten
mluvit a líení nezdržovat."

Pedseda: „Vyjasuji vám. Lamme, a zbyten
nemluvte!"
Obžalovaný: „Lamme? Pane Lamme, pánové!"
Vojenský státní nadvládní: Žádám pana ped-

sedu, aby intimoval obžalovanému, že stojí ped
slavným vojenským soudem a titulatura „pánové"
že jé zde nepípustný. Dále, aby dtkliv obžalo-

vaného up*dzornil, že drzou piróstóekb'stí mže
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svou, již takto tžkou situaci jenom zhoršiti. Ko-
nen, aby zapoal líení vyslechnutím jména, by-
dlišt a stái obžalovaného."

Pedseda: „Obžalovaný, intimuji vám tedy vše-

cko to, potom si dejte pozor, abyste chm, chm —
však už víte, a jak se tento jmenujete?"

Obžalovaný: „Máte m tu už devt msíc ve
vazb a nevíte —

"

Písedící soudu: „Drzost!" „Opovážlivost!" „Pro-
vokace soudu!"

Vojenský státní nadvládní: „Slavný soude, kon-
statuji, že tato impertinence má hlubší podklad,
než se zdá a odhalím jej ve své ei. Prosím pana
pedsedu, aby se zeptal ješt jednou a drazn po
jmén, domicilu a stáí."

Pedseda: „Ptám se ješt jednou a drazn po —
po — po —

"

Vojenský státní nadvládní: „Jméno, domicil a

stáí."

Pedseda: „Slyšel jste. Eh — eh — eh — po-
vzte!"
Obžalovaný: „Simon Lamm, Brody v Halii, 58

rok, ženat, mj otec se jmenoval Abraham —

"

Vojenský státní nadvládní: „Po otci vašem a

jste-li ženat, jsme se neptali. O vašem otci vám
ostatn povím sám. Žádám pana pedsedu, aby
upozornil obžalovaného, aby se nepokoušel vta-

hováním osob sem nepatících komplikovati svj
zloin. Dále žádám pana pedsedu, aby ^e zeptal

obžalovaného po pedcházejících trestecih."
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Pedseda: „Ano. Eh — eh — eh — upozoruji
vás a a a —

"

Vojenský státní nadvládni: „byl-li již trestán?"

Pedseda: „He?"
Obžalovaný: „Ano, od eeného mého otce —

"

Vojenský státní nadvládni: „iním slavný soud
pozorná na to, jak obžalovaný s potmšilou vytr-

valosti, ba, a nedím, s posmšným cynismem,
vlastním jen zloincm nejprohnanjším, vyhýbá
se pímé odpovdi. Pan pedseda se vás ptá, byl-

li jste trestán veejným státním soudem?"
Obžalovaný: „Nikdy. Jsem bezúhonen."

Vojenský státní nadvládni: „Tak t^Tdí všichni

zloinci. Bohužel byly archivy okresních a kraj-

ských soud v Halii znieny ruskou invasi — jsem
jist, že by mluvily, ale jinak, než tvrdí obžalovaný.
A konen: i kdyby nebyl bj'v^al skuten dosud
trestán, nebylo by divu — zmínil jsem se již o cen
a významu takových civilních soud . . . Žádám
pana pedsedu, aby se zeptal obžalovaného, ví-li,

pro tu stojí."

Pedseda: „Víte, pro ehm — ehm, tady stojíte?"

Obžalovaný: „Devt msíc jsem sedl a nev-
dl pro, te tu stojím a nevím také pro."

Vojenský státní nadvládni: „Žádám pana ped-
sedu, aby obžalovaného drazn napomenul.
Slavnému soudu se má odpovídat s respektem a

bez vtipkováni."

Pedseda: „Ano. Tak. Napomínám vás — eh
— eh."
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Vojenský státní nadvládní: „Prosím pana ped-
sedu, aby mi bylo dovoleno -— s ohledem na zry-

chlení dnešního líení — položit obžalovanému n-
kolik nejzávažnjších otázek pímo."
Pedseda: „Rozumí se — eh —eh —

"

Vojenský státní nadvládní: „Obžalovaný, nyní
budete odpovídat mn. Ponvadž tu jde o veliká

státní a vojenská tajemství, jichž publikace mohla
by zájmy íše a postavení našich slavných vojsk

velice ohroziti, musíte odpovídat co nejstrunji a

nepouštt se do výklad. Vinu vaši známe co nej-

podrobnji, nic by vám tedy všeliké klikování a

zapíráni — ano, upozoruji vás, že i zapírání —
nepomohlo. Obžalovaný, znáte jména Rozsa Sán-
dor a Babinský?"

Obžalovaný: „Jaktživ neslyšel."

Vojenský státní nadvládní: „Dobrá, zapíráte.

Ale to je vaší vcí. Mohl byste nám povdl o
svých stycích s Nuchemem Schapirou?"

Obžalovaný: „Neznal jsem ho."

Vojenský státní nadvládní: „Zapíráte stále.

Chcete nám íci, kdo vlastn zavinil neblahý výsle-

dek bitvy u Rawy ruské?"

Obžalovaný: „íkalo se, že neschopný generál."

Vojenský státní nadvládní: „Pst! Upozornil jsem
vás. Zdá se, že jste se vrhl dsledn na systém
zapírání. Co víte o pádu pevnosti Przemyšlu v
roce 1915?"

Obžalovaný: „Jak to všechno pichází k Simo-
nu Lammbvi? Przemyšl padl, protožfe —

"
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Vojenský státní nadvládní: „Pst! love ne-
prozetelný, nemáte dosti na zloinech minulých,
chcete obtížit své svdomí ješt proradou vojen-
ských tajemství?"
Obžalovaný: „Nechápu —

"

Vojenský státní nadvládní: „Dosti. Pochopíte.
Víme o všem a povíme vám." K pedsedovi: „Vý-
slech obžalovaného je skonen. Obžalovaný d-
sledn zapírá. Žádám za pedvolání svdk."
Pedseda: „Svdci, ano svdci."
Vojenský státní nadvládní: „Jednoho po dru-

hém. Pedn papá Declich."

Pedseda: „Ano, papá Declich."

Papá Declich je pedveden. Svdek nmecky
nerozumí, proto je písedící soudu, Budí, ustano-
ven za tlumoníka. Z nationale \'3'svítá, že je

vinaem a rolníkem ve Visignanu v Istrii a 48 rok
stár. Z nesmírn zajímavého výslechu vyšlo na
jevo, že není s obžalovaným Simonem Lammem
ani píbuzen, ani spátelen, ba že ho vidí dnes tuto

po prvé v život — ale pi prohlídce jeho bytu v
Istrii že se našly podobizny Danta, Manzoniho a
Cavallottiho.

Svdek odstupuje.

Následující dr. Povich-Rosetti taktéž obžalova-
ného nezná, ale piznává, že vynašel nový druh
stelné zbran, kterou nabízel státm ententy.

Tvrdí ovšem, že tak uinil roku 1910, kdy o nynj-
ším seskupení nepátelských nám stát nemohl
vdti. K otázce vojenského státního nadvládního,
ví-li, co je to Volná myšlenka, prohlašuje svdek,
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že o volné myšlence v Rakousku nikdy neslyšel a

volného myšlení že zásadn nemže ani schva-

lovat.

Poslední svdek p. Aron Wilder, hoteliér z Kra-
kova, vídal se s obžalovaným pi jeho krakovských
návštvách. Obžalovaný psobil na svdka vždy
dojmem nanejvýš poádného lovka. Byl-li ho-

stem v jeho hotelu, zaplatil vždy bez smlouváni
svj úet, sloužící personál obmyslil vždy slušným
zpropitným — proto se svdek velice diví, že na-

chází pana Lamma na lavici obžalovaných.
Na ta slova vstává vojenský státní nadvládní a

žádá za okamžité zatení svdkovo pro zejmou
spoluvinu a srozumní s obžalovaným.
Soud se usnáší na zatení jednohlalsn a pan

Aron Wilder je odveden do telefonní cely.

tou se protokoly svdk nepítomných. Pan
Janko Mlacker udává, že mu bylo v Ainerice uzmu-
to 45.000 K, které chtl zachránit pro ped bankro-
tem stojící závod svého chefa — byl-li obžalovaný
individuem, jež ony peníze uzmulo, nemže s uri-
tostí tvrditi, ale jsou nkteré známky, jež by totož-

nosti osoby Lammovy s neznámým pachatelem
nasvdovati mohly.

Dlostelec vypovdl, že neví, vzal-li obžalova-

ný Lamm ony boty, pro nž on je stihán, on však
že si jich jistojist nepivlastnil.

Král maarských kapsá prohlašuje slavnost-

n, že je povinen své osobni cti a cti rytíského
národa, jehož je píslušníkem, aby nepitžoval
výpovdí svou lovku snad nevinnému. Sám na
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sob zkusil, jak dalece sahá obmyslnost a zloba lid-

ská a trpí za pestupky, jichž se nikdy nedopustil.

Tobolka, jež byla u nho nalezena, byla mu dána
neznámým pánem v uschování, ani se nepodíval
do ní a není vyloueno, že onen neznámý jest za-

písáhljTTi nepítelem jeho, jenž jej touto cestou

chtl zbavit cti a spoleensky zniit. Ovšem —
užil-li obžalovaný, jehož ostatn nezná, jeho osob-
nosti pi všech ostatních krádežích, z nichž je ne-

právem též vinn, jako incognita, nemže íci. V
tom pípad žádá však za písné jeho potrestání

a okamžité své propuštní, nebo „spravedlnost
nade všecko" jest svtlým heslem národa maar-
ského.

Tím je prvodní líeni skoneno. Vojenský
státní nadvládní chápe se slova.

„Slavný soude! Žijeme v asech, jež i významem
i hrzou pe\'yšují vše, eho lidstvo dosud svdkem
bylo. A jdeme do nejzazších tmavých kout d-
jin lidstva, a procházíme stoletími posledními,
nenajdeme nieho, co by podobno bylo dnm na-
šim. Strašné bellm omnium contra omne, toto

slovo starého klasika, stalo se dnes píšernou sku-
teností. Všichni známe vznik a dvod toho bez-

píkladného zápasu. ada evropských stát
dlouho a s závistí netajenou pozorovala rozkvt
a blahobyt monarchie naší a svtového státu sou-

sedního, jehož vítzná vojska bojují s našimi chra-

brými voji, rameno vedle ramene. Kvetla emesla,
prmysl a obchod, národové se tšili dalekosáhlé
svobod, íše naše byla rájem na zemi. Ale závist
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je zlým a zlomyslným sousedem. Závist, ano závist

to byla, jež vhodila do rajského blahobytu našeho
pochode války. Závist, o níž trefn pravi náš
nesmrtelný Grillparzer, že ji bohové dali místo
cnosti v duše zlé.

Na dv vci poítali nepátelé jako na své po-
mocníky. Na vojenskou nepipravenost monarchie
a na ty, které ona mezi svými píslušníky chová
jako zmije na svých adrech. Ale pepoetli se:

íše se seskupila kolem vlajícího praporu pod
vznešeným heslem: Spojenými silami— a domácí
zmije netroufaly si ukázat a dát se do práce svými
jedovatými zuby.

Ovšem: až na nkolik výjimek. A pravíin hned:
jednu vidíte zde na lavici obžalovaných. Jmenuje
se Simon Lamm.
Armády naše elily statn nepíteli zevnjšímu,

my v služb nemén tžké, my sluhové vojenské
justice a státní idey, nepíteli vnitnímu.

Slavný soude, musím hned z i^oátku podo-
tknout, že naše slabé síly nebyly by o sob s to,

toho vnitního nepítele, a poetn slabého,

zdolat. Ale bylo nám pomáháno a z tohoto místa
vyslovuji jménem naší veliké vlasti díky všem,
kteí nám podporu tu poskytli. Lidé, dojista drob-
ní, cítili velkost doby a obrovitost zápasu, oi jejich

bdly, uši jejich poslouchaly, ruce jejich psaly:

bu dík všem tm bezejmenným, kteí vzali v
služb státu na sebe odium tak zvaných denun-
ciant a pomáhali nám ze všech sil. Nebylo a není

vtších patriot nad n, a že chtli zstati v skry-
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tosti, to práv krášlí hlavy jejich odíkáním cnosti

pímo antické.

Jeden takový bezejmenný patriot odkryl nám
velezrádnou innost Simona Lamma. Vyslovte si

to jméno: Simon Lamm — a kdo se nezachví
lu^zou a odporem, není hoden, aby jej pda naší

vlasti nosila. Simon — jakými plány byl veden
otec jeho, když mu to jméno dával? Simon, jenž

zapel Krista pána, Simon, jenž je tvrcem djin-
ného zloinu simonie, ili svatokupectví. Ptám se

všech historických as: byl kd}"^ na svt otec, jenž

takto svému dítti peduril životní dráhu už pou-
hým jménem? Jaký to otrlý cynismus, jaké hro-

zné zloinné elo ! Budeš zapírat a budeš kupit
vcí národu nejsvtjší: vlastí. Ano, slavný soude,

to vše leží ve jmén Simon. Ale pedurení to ne-

ospravedluje. Kismet ili fátum platí pouze u
našich slavných spojenc Turk, nám pak je dána
vle svobodná a „lovk je vždy tím, co ze sebe
udlá", jak trefn praví slavný rakouský básník
Tschabuschnigg. Kolik lidí neslo už jméno osud-
né, jméno Simon, a nešlo cestou, jež jim ono ped-
urovalo — napadá mi Simson, jehož jméno je

skoro totožné se Simonem — a jak on válil proti

Filistinským, nepátelm vlasti. Nebo x^^nikajíci

eský malí Šimon — dovedete si jej pedstavit po
boku a v spolupráci s tímto Simonem?
Jdme však dále: Lamm se zove jménem rodin-

ným. Lamm! Vtšího cynismu nebylo spácháno
od stvoení svta, než že takový zlosyn se jmenuje
„Lamm"!, beránek, jehátko, symbol našeho Spa-
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sitele, zvíe vedle holubice nejmírnjší a nejpocti-

vjší, Lamm je rodinným jménem tohoto zloince!
Slavný soude, vtší otrlosti duševní, pustjšího po-
hrdání všíin, co mlo dosud celé lidstvo v úct, si

pedstaviti nedovedu. Tato dv jména o sob by
dostaila . ,

." (Pohnutí celého soudu.)
„A hlete na obžalovaného! Slavný soude, to

individuum se smje! Tento vyvrhel lidstva vlast-

ním otcem a osudem znamenaný se smje! Slavný
soude . . . mn chybí slov . . .

Ale pry s pohnutím a duševním rozechvním!
Jsme zde zástupci spravedlnosti — a ta je nejen
slepá, ale musí být i všem duševním hnutím ne-

pístupná.
„Byl trestán od otce," proekl se obžalovaný o

sob. Byl trestán od cynika, jenž mu jménem Si-

mon peduril dráhu zlosynnou — jak pusté musi-
lo být to mládí, když i cynik-otec uznal za dobré
je kárat a trestat!

Listiny haliských soud byly znieny pi ruské
invasi — škoda, jsem jist, že by nám vrhly netuše-

né svtlo na curriculum vitae tohoto individua.

Obžalovaný spoléhal na to a zapíral staten. Ale
marn.
Slavný soude, pítomné individuum loupilo a

zabíjelo s povstným Rozsou Sándorem v lesích a

pustách uherských, a když byl Rozsa Sándor chy-

cen ušlo do ech, kdež se pipojilo k et Babin-
ského a provozovalo emeslo své dál— Babinského
stihl zasloužený trest, ale individuum, zvané
Lamm, odebralo se v as do Vídn, falcovalo s Nu-
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chemem Schapirou bankovky — Nuchem Schapira
se dostal do rukou spravedlnosti, ale complic jeho,

dvojctihodný pan Lamni, se ztratil s obzoru ! Neni
vyloueno, ba, siln vím, že se peplavil za oceán
a uzmul tam nebohému Janku Mlackerovi onch
45.000 K, jež vrný úedník chtl tam pánu svému,
nad bankrotem stojícímu, zachovat . . .

Že se ze všeho tak vyvlekl a v pravý as ztratil,

že ani nejmenší stopy po nm nezstalo, svdí o

neobyejné prohnanosti a úhoovité hladkosti a
obratnosti tohoto zloince.

Ale pravý as jeho žní nastal s krvavými žnmi
lidskými za svtové války . . .

Zde budu, slavný soude, co nejstrunjším: ve-

liká vojenská tajemství mi tak pikazují. Mohu
íci jen jedno: na té hlav lpí krev tisíc a tisíc
nevinných voják, on vydal nepíteli objekty, které

stály poplatnictvo miliardy. eknu jen, co íci
mohu: tento Simon Lamm zavinil Rawu ruskou,

tento Simon Lamm zavinil pád pevnosti Przemy-
šlu. Za? Pro? Tžko íci. Snad vrozený sklon

k zlosynství, snad ruble, dnes kdesi jím zakopané,
nebo chytrák ten vydává se za lovka, jejž ruská
invase pipravila na žebráckou hl — známe finty

takových zloinc

!

Minima non curat praetor, pravda — ale prav-
dou jen to bylo ve starém ím. Vítzné naše ar-

mády zahnaly ruského nepítele daleko pes
hranice monarchie — ve velkém se nedalo nieho
podniknout, pan praetor Lamm vrhl se na minima.
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Slavný soude, ony boty, jimiž písná justice ztí-

žila život ackého dlostelce, mžeme klidn pe-
ložit na úet výteného Simona Lamma a že

vystupoval v Uhersku jako král maarských ka-
psá, možno tvrdit s takovou jistotou, jako že

dvakrát dv není pt.

Koním. lovk ten je schopen všeho a provedl
všecko, co provést mohl. V zájmu státu i ohrože-
ného jeho existencí lidstva, ili pro praeterito i pro
futuro, za to, co spáchal, i za to, co by ješt spáchati

mohl, navrhuji: slavný soud raiž se usnésti na
trestu smrti provazem."

Obžalovaný i obhájce jeho, zachváceni keovi-
tým trháním, vzdávají se slova. I soud se chví pod
dojmem ei žalobcovy a odchází k porad.
Porada je velmi hluná, ale dlouho netrvá. Soud

se vrací a pedseda prohlašuje: „Obžalovaný je

nalezen ve všech bodech a ze všech zloin vin-

ným, soud mu vymuje — trnáct dní lehkého
arestu." —
Stmívá se. V jizb je veselo. Improvisované

pelíení uspokojilo všechny. Nkolik dní vládla v
jizb omrzelost a tichá zoufalost — musilo se nco
udlat. Nemám rád takových zasmušených obli-

ej kolem sebe . .

.

Pan Fels mi tiskne vdn ruce: „Jaktživ vám
toho nezapomenu ... A vím, že by to takhhle

mohlo být ve skutenosti "

Pan Lamm míní, že je dobe, že jsem mezi nimi
tady a ne tam mezi tmi nahoe. Docela jasn si

pedstavuje, jak asi bude, až bude stát tam nahoe.



„A víte mi, kdybych stál ped opravdi\ýin sou-

dem a ty všechny zloiny se nam takto shrnuly—
nevdl byl opravdu, jak se hájit?" dodal
poctiv . . .

„Nu, trnáct dní z toho nebylo," smje se pan
Fels.

A šedesátka svorn prohlašuje, že by se taková
líení mohla konat nedli co nedli.

Uvidíme.
Zatím se hledím dostat do postele. Byl jsem

trochu rozpálen, nyní se tesu mrazením. Papá
Declich nese mi starostliv ješt svou deku a zaha-
luje m.
Vím, že v ní dopoledne našel veš, skutenou

veš — ale už ani neprotestuji, ani se neotásám
hrzou. Všecko jedno. Je mi zima. „Grazie,

papá . .
."

XXVII.

A zase nový pírstek v šedesátce.

lovíek rezavý — oi rezavé, vlasy rezavé, vou-
siska rezavá, obliej rezavý, oblek rezavý — pišel
bez pozdravu, pešel volným krokem jizbu, posadil

se u stolu a jako by byl doma, vyal z kufíku ška-

tulku sardinek, krajíc chleba, a zaal jíst.

Dr. Powich-Rosetti posadil se k nmu, aby jej

vyzpovídal. lovíek mluvil pomalu, jakoby roz-

važoval každé slovíko, mluvil tiše, jakoby' vyklá-

dal veliká tajemství a když byl dojedl, rozhlédl se

po nakupených slamnících, odkryl jednu hromadu

195



neobsazenou, vyšvihl se na ni, položil se na znak,
dal ruce do oblouku pod hlavou a usnul.

Doktor mi oznamuje výsledek zpovdi. Angli-

an, skutený Anglian. Bydlí v Módlingu již

osmnáct rok. Když bylo ondy oslavováno ná-
moní vítzství nmecké nad admirálem Jellicoem
vyvšením prapor, strhl v rozhoení v Módlingu
jeden takový prapor a pošlapal jej — prý to ne-

bylo vítzství, ale porážka Nmc, Nmci prý cht-
li prorazit, byli však zahnáni zpt, tedy žádné
vítzství. A pro tu pošlapanou fángli je tady.

Doktor s ním ujednal kursy angliiny, bude se s

ním uit sám a kdo prý by chtl ješt?
Pihlašuje se pan Fels.

Anglian spí a spí. Doktor je netrpliv — rád
by už zaal. Budí Angliana, nabízí mu cigaretu,

Anglian ji bere, vsune do náprsní kapsy a spí dál.

„Necháme jej spát," míní pan Fels, „tihle Angli-

aní jsou všichni tak trochu bez manýry."
Kilometruje se, mluví se, hvízdá — Anglian spí.

Papá Declich dostal lístek z rosavských kasáren.

Od Duška. Dušek se ptá, nejsou-li pod mou, kdysi
jeho, postelí zimní boty jeho. Papá Declich studu-

je lístek — a najednou se chytrácky usmje.
„Co je?"

„Boty— kdepak boty ! Chce vdt, jsme-li zde a

jak se nám vede. Napíšeme mu ihned — v tako-

vém pípad není nutno ekat až do nedle.

Papá Declich stilisuje, já píši. Že jsme prohle-

dali celou jizbu a ptali se všech pán, kteí tu jsou,

boty však nikde. Z jizby odešel jen Hedrich a pan
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strážmistr, ti je neodnesli. Všechno je tu pi sta-

rém a všichni ho pozdravujeme.
Papá se usmivá nad státnickým svým spisem.
(Pozdji, když jsem se s Duškem setkal již na

svobod, potvrdil mi, že mu šlo pouze o znameni
života od nás. Psát sml odtamtud jen jednou za
msíc a pak psával jen dom — dotaz po botách
byl mu mimoádn ihned povolen.)
Anglian se vyspal. Seskoil se slamníku, ote-

vel svj kufik a zaal zase jist.

Doktor si pipravil papír, oezal tužku, obchází
a eká. Anglian jí pomalu, s rozmyslem žvýká,
má patrn kdy.
Konen zaínají. Doktor ídí uení, vyptává se

a ukazuje na stl, lavici, slamníky, nž, podlahu,
strop. Anglian odpovídá jaksi váhav a tiše. Pe-
mýšlí? Nemže vzpomenout? Doktor — Italian —
se už roziluje a zaíná kiet. Anglian se nedá
vyrušit z lhostejného klidu niím.
Pan Fels se trhl, pisedá ke mn a povídá, že ten

lovk nemá žádné methody, že asi hodn poza-
pomnl a že je škoda asu. Vyzývá pana Golden-
steina ke he vlci a ovce.

Anglian vylézá zas už na slamníky, klade se na
znak a spí. Doktor pisedá k hrám — jest pímo
rozpálen a rozilen uením — pan Fels mu opt
konstatuje, že Anglian nemá žádné methody, ale

doktor míní, že to asem pjde.
Klíník Sponner pichází a ptá se, kdo se chce

dát odvšivit. Papá Declich a Karl sebrali své deky
a jdou.
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Klíník Schmied m vyzývá, abych šel do ulice

tygr.

Nejdu rád, není mi dobe, a to slunce a ti lidé na
ulicích jsou mi protivní. „Ale eknou ti: opásej se,

a ty se opášeš, a eknou ti: pjdeš, a ty jdeš", jak
praví tak njak Písmo.

Domobranec v pedu, domobranec v zadu, já
mezi nimi — tak jdeme stedem protivné ulice.

V Tigergasse No. 11 v tetím poschodí známý
pokoj. Dr. Frank tu sedí s drem Šámalem. Po-
zdravili jsme se s tímto zlatým lovkem srden
— je tedy dosud lovkem volným a nezapomíná .

.

„Jak se ti vede?"
„Píteli, jako v kriminále!"
„A jsi zdráv?" a pítel se mi dívá zkoumav do

oblieje.

Ne, jemu nebudu lhát . . . „Nejsem, vidíš."

„A odpírá jít k lékai," vpadá vyítav do roz-

mluvy dr. Frank.
„Nechci vašich léka, nechci od vás vbec ni-

eho," odpovídám mu podráždn.
„Snad bys pece ml" — míní dr. Šámal.
„Nemluvme o tom, škoda asu, máme od slavné-

ho úadu jen desetiminutovou lhtu."
„Prosím, prosím," epýí se dr. Frank.
„A co dláš celý den?" ptá se dr. Šámal.
„Pozoruji lidské divadlo. Jsem zaven s vrahy,

zlodji a lupii, kteím považují za kolegu, dívám
se na n, poslouchám je a ruím ti, že tadyhle slav-

ný úad s celým svým aparátem se nedozví od nich

nikdy tolik, co vím já —

"
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„Pipouštím," usmívá se Frank a ukazuje zlaté

árky v pkných zubech.
„Abys vidl," pokrauji, „aspo ukázky: král

maarských kapsá, vrah ženy a tchýn, zlodj
automobilových kol, prznitel kozla —

"

„Co je to?" vybuchli oba.

Povídám jeho historii.

Frank oznauje zloin ten právnickým termínem
a cituje znalecky suše paragraf.

„Z toho bude kniha," poznamenává dr. Sámal.
„A v té budu já pkn vypadat," usmívá se

Frank.
„Nu — dle zásluhy."

„A komu bys ji pipsal?" ptá se Šámal.
„Po pípad zde — slavnému úadu. Má velké

zásluhy o m. Dva msíce mi dal kvartýr, svtlo
celou noc, otop, dstojnou spolenost — za pouhé
tyi básniky."
„Myslím, že to byly jiné dvody," míní dr. Sá-

mal, a vlivy \'yšší a ruce tuze mocné —

"

Frank se tajupln usmívá.
„A to i ono — jsem tu a bezprostední vládní

organ, jehož se držím, a jenž drží m, jest tenhle

slavný úad. Ostatn jsem si udlal pkné a trefné

schéma vojenského soudu— chceš je slyšet? Smím
je povdít?"

Frank se usmívá a pokyvuje hlavou.

Tedy: lovk jde po ulici, nebo sedí ve své kan-
celái (mj pípad) — najednou pijde detektiv a

prohlásí mu, že je zaten. Pro? To prý mu poví

vyšetující auditor. Dobrá. A vyšetující auditor
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mu prohlásí, že se tak stalo k rozkazu vojenského
velitele: lovk ukradl prý svatoštpánskou vž.
lovk to ovšem pope. Auditor to dá do proto-

kolu a povídá: Vaše záležitost je velmi jednodu-
chá, aféra nkolika dní, pezkoušíme vaše údaje,

v pátek i v sobotu — dnes máme úterek — dám
vás zavolat a pejdeme k meritornímu výslechu,

potom si vezmete obhájce — zde lovk protestu-

je, nechápe k emu obhájce v tak oividné vci,
auditor pak se diví, jak možno nechtít obhájce,

když jde o svatoštpánskou vž, nu, a rozejdou se.

lovk eká: pijde sobota — nic, druhá sobota
zase nic, tetí sobota opt nic, a tvrtá, \)átá, šestá,

sedmá a osmá — stále nic. Konen je zavolán k
meritornímu výslechu, a slavný úad mu oznamu-
je: jak zjištno komisionelním ohledáním a svde-
ctvím nkolika vrohodných svdk, stojí svato-

štpánská vž na svém míst — (lovku poskoí
srdce) — vaše udání je tedy správné — lovku se

zajiskí v oích) — neukradl jste ji— lovk vd-
n vstává) — ale propustit vás nemžeme: existu-

je oprávnné podezení, že jste chtl prodat —
pístav kotorský Japoncm, A tak sedíš dál a

budeš sedt, až

Frank zrudl v oblieji a vytahuje hodinky . . .

Domobranec v pedu, domobranec v zadu, já

mezi nimi a v dobré nálad. A ví, že vím.

Šedesátka si prohlíží odvšivené — práv se vrá-

tili. Sáty na nich visí, jako by byli strašliv zmokli.

„Pomže to?" ptám se Declicha.

„Než nám sem nkdo zase nco pinese," míní
filosoficky.
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XXVIII.

Doktor Powich-Rosetti nechal už angliiny. Pro-
fos dostal reumatismus do zad, žádal doktora, aby
mu šel tít záda a pi tom mu \ypravoval, že An-
glian je krejím v Módlingu, jmenuje se Smith a

když strhl a pošlapal fángli, byl zpit pod obraz
boží.

Anglian jakoby ani nepozoroval, že pišel i o
posledního žáka. Do kilometrové party vadil se

k panu Fróhlichovi a Karlovi, chodí s nimi mlky,
jí nyní vše, co hausmisti na valu v jizbu vsunou
a zdá se, že mu to znamenit chutná — jinak spí

a spí.

Je odpoledne. Sedím na svém slamníku, proti

mn za stolem sedí pan Lamm, ruce zaaty v pst
a o pst openou hlavu — slamáek mu sedí až

v týle — dívá se nam svýma rozumnýma oima a
povídá: „Je tohle život? Tohle není život. Zave-
li lovk psa, pustí ho za njaký as pece jen na
svobodu, zave-li lovk lovka, pak lovku ne-

zbude nic jiného, než aby litoval, že není psem.
Sedím tady nyní šest nedl — pro? Já nevím,
moje žena neví (pan Lamm íká ne meine Frau,
ale meine Pru), moje dti taky nevdí. Ale pan
auditor tvrdí, že jsem chtl pomoci synovi od
vojny. Pan auditor je tuze moudrý pán, mnoho ví,

ale všecko pece neví. Povídám panu auditorovi:

Sedím za to, že jsem chtl pomoci synovi od vojny,

ale mj syn byl vzat hned pi prvém odvodu, pro-

dlal dobrovolnickou školu, stal se dokonce pra-
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poríkem, má velkou stíbrnou — a co je nejzají-

mavjší pi tom: ruská kule mu roztíštila levici,

musili mu ji u lokte uíznout, dali mu prothesu, z

vojny puštn nebyl, sedí v kancelái a úaduje —
a já jsem tady již šest nedl, že prý jsem mu chtl
pomoci od vojny! A pan auditor se usmál a po-

vídá: To je smutné pro vás, ale my máme dkazy.
Mají dkazy — ale jisto je, že mj syn je mrzákem
a já že jsem v kriminálu a jisto je, že nechápu, jak
toto mohlo povstat z onoho — a vy, pane M., jenž

jste nejrozumnjším lovkem v této jizb, vyložte

mi to laskav."

Ptám se ho, neudlal-li pokus, zachránit syna

ped vojákováním.

„Pokus, jaký pokus? Což se tam hrne nkdo do-

brovoln? Nezstal by kde kdo radji doma? Je-Ii

to trestno, pak by mli zavít každého otce, jenž

má dorostlého hocha."

„Pokejte, drahý pane Lamme, dovolte njakou
otázku: mluvil jste ped odvodem s nkým z od-

vodní komise?"

„Mluvil. Pro bych neml mluvit. lovk mluví
s lovkem."
„A eknme, že jste mluvil s plukovním lékaem

a že jste mluvil o osudu svého chlapce."

„A o em jiném bych mluvil s plukovním léka-

em? Mluvil jsem o svém hochu."

„A podstril jste mu snad nco?"
„Pro bych nepodstril? Podstrkoval kde kdo?"
„Vidíte, a v tom podstrení je trestný in."
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Pan Lamni se však roziluje: „Trestný in?
Vždy chlapec byl pec jen odveden, chlapec má
velkou stíbrnou a levou ruku pry— jaký trest-

ný in? eknte mn, jaký trestný in?"
„Pokusil jste korumpovat úední vojenskou

osobu ku prospchu svého syna a" —
„Ale pak má tady sedt úední vojenská osoba a

ne já ! Jako otec byl jsem povinen podniknout vše
možné, abych syna uchránil ped zmrzaením —
vždy já cítil pedem, že zdráv z toho nepijde a

nepišel — nebbich — a za to mám být ješt za-

ven? Tomu nerozumím."
Vykládám a znovu vykládám podstatu a fakt

trestního inu — marn, pan Lamm nechápe a
nerozumí. Polští židé mají svoji logiku, svoji mo-
rálku, své názory — a svou hlavu. Pánové Fels,

Goldenstein a Wilder, kteí bhem hovoru k nám
pistoupili a poslouchají, tvrdí též souhlasn, že

pan Lamm má pravdu a že v žádném jiném stát
by nemohl být zaven on, ale jen ona úedni vo-
jenská osoba.

Konen— což vím já, jakými cestami chodí vo-
jenská spravedlnost v jiných státech! Poznal jsem
tu zdejší a mám jí tak po krk, že opravdu netoužím
poznat jinou. . .

Dr. Powich-Rosseti vrátil se od profosa. Vyhánl
mu zase reumatismus ze zad. Profos slíbil, že nám
dá novou ordonanci. Staly se totiž divné vci: cen-
suristm se ztratilo z kufr nkolik košil, papá
Declich pohešil svá cigára, Budimu zmizela ška-

tule s cigaretovým tabákem. A zjistilo se, že Karl,
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naše ordonance, nejde nikdy na procházku a že
v té dob má vždy návštvou dlostelce, našeho
byvšího kolegu, jenž místo procházky jde do naši
cely, pohovoí s Karlem a zmizí vas. Dále se kon-
statovalo, že Karl i dlostelec žijí v poslední dob
v jistém blahobytu: kouí, pijí a jeví spokojenost
z dobe vykonané práce — Dr. Powich-Rosetti za-

sáhl tedy na vyšším míst a nyní nám šeptem
vykládá, že pijde k nám za ordonanci „hostinský
z osmapadesátky."
Hostinský z osmapadesátky je dobromyslný obr.

Peíznte vejpl, ne ve dvou tetinách slona,

vztyte vtší ást trupu jeho na zadních nohách,
posate na to lidskou velikou hlavu s ervenou
hrznou jizvou místo levého oka a máte vrný du-
plikát naší píští ordonance. Má za sebou známou
historii: vojákoval, pišel dom a natrefil ženu
svou s jiným— a stelil ji a sebe. Ji zabil, sebe po-
ranil smrteln, ale vyvázl životem. A vyvázl, aby
byl souzen a odsouzen k dvanácti rokm a díval se

na vše, co mu ze života zbývá už jen jedním okem.
Hlas má mkký, dobrácký, každý ho má rád, chodí
bez kabátu a vždy v zelené vest.

V pti minutách se dovídá Karl, že pjde ze šede-

sátky a kdo bude jeho nástupce.

Zuí. Prý pjde k profosovi, prý chce vdt, kdo
a ím jej oernil, prý se podívá, je-li právo a spra-

vedlnost na svt. A hostinský, takový trampl, prý
potebuje hodinu, než se otoí, prý páni uvidí,

jak cela bude vyhlížet, on prý drží vše v istot a
poádku, a prý a si takový njaký katzelmacher
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nemyslí, že mže tady všemi toit a všechny ko-
mandovat, tebas to byl i doktor — ostatn, kdo ví,

jaký prý doktor, dnes si dává íkat každý druhý
lovk „doktor", on, Karl, že ukáže i takovému
doktorovi, že tikrát ti není deset.

Jde k censuristm a vykládá bezpráví, jež má na
nm být spácháno. Pan Fels, Goldstein a Fróhlich
mu naslouchají se zájmem — v tomto šedivém sv-
t je lovk vden za každou událost, která jej

aspo trochu odvede od situace, v níž se nachází
jeho já. A potom — Karl se stal jaksi jejich osob-

ním služebníkem. Posluhuje jim pi stole, veer
podává lahve, nalévá víno, nií „Karl !" nezní, vola-

jí-li ho, tak velitelsky pánovit jako jejich — na-
slouchají tedy a pokyvují hlavami. A Karl ení:
ztratilo-li prý se nco v jizb, není to vinou jeho,

on prý si ani procházky nedopeje a dává pozor,

aby nikdo cizí v jizbu nevkroil — ovšem tu a tam
odskoit musí, prý je také lovkem, a páni prý,

mají-li kufry, mají je zavírat, on prý už stokrát

takový otevený kufík aspo pivel — vždy prý
ty kufry stojí vždy tak, že je jim vnitnosti vidt,
a zde prý jsme pece jen v kriminále, na právo levo

samý zlodj a lupi — Karl mluví pohnut, ekám,
že se dá do pláe.

Pan Fels jde ke mn a míní, že se tomu lovku
dje kivda. Že by dal za nj ruku do ohn. Naež
jde k dru Powich-Rossetimu, jenž se dívá na celou

tu scénu zachmueným pohledem, a povídá mu
totéž. Doktor krí rameny a prohlašuje, že „jakt-

205



živ se už do žádné vnitní záležitosti míchat ne-

bude."

Polští židé — zvláštní lidé. Nkdy tak prohna-
ní, že lovk žasne a nkdy zas tak prostoduší, že

lovk zase žasne.

Jdeme na procházku. Censuristé vklouzli do
profosovny. Za chvilku picházejí na dvorek, a

pan Fels mi povídá: „Karl zstane. Vymohli
jsme to u profosa. Nevinný lovk nesmí trpt."

A dr. Powich-Rosetti mi potom povídá: „Tady
je máte. Nejdíve m naštvou, a když to nastro-

jím, jak si páli, jdou a tam blamují m."
Inženýr slyšel už také o zmn v šedesátce a ptá

se, jak vc stojí. Povídám mu. Myslí, že Karel je

gauner, Galiciáni hlupáci a že by byl iievzal

ochotn ordonanní službu u nás sám. — Divím se.

— Pro prý ne? Nestydí se za práci. — Ale trochu

se zapálil. A honem mi ukazuje pírstek jejich

jizby: také polský žid, vinopalník, jenž narukoval

a došplhal se místa dstojnického sluhy u svého

úetního ve Vídni. Byl ovšem dále pánem svého

vojenského pedstaveného a tropil to tak, že padl

do rukou vojenské policii. Byl dnes u výslechu,

když se vrátil, vypravoval — znamenit prý zná
vypravovat, hotový fotograf ei. Ku každé otázce

auditorov odpovdl otázkou a mluvil tak, že po
dvouhodinovém výslechu auditor nevdl co má
dát do protokolu. A všem, kdož byli pítomni,

tekly smíchem slzy z oí — jen Galicián byl udive-

n kliden, jakoby nechápal, že možno smát se tak
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samozejmým vcem. Smál se ovšem — a jak se

smál — až v cele, když všecko to vypravoval.

Dívám se na chlapíka: nevysoký, jaksi sražený,

zlatý skipec na oích, na pkné privátní uniform
nese pišité ervené pásky — odznak dstojnické-
ho sluhy — a baví se dvrn s našimi pány Fel-

sem, Goldensteinem a Wilderem, jakoby se znali

již desítiletí, vídali se denn a naposled vera.

Povídám inženýrovi, jak cítím, že m to všecko
pestává zajímat. Chybí mi slunce, vzduch, široký
obzor, volnost. A že jsem po posledním výslechu
u Franka ekal, že se nco stane, bu žem pustí,

nebo budou soudit, nebo obviní z neho jiného.

Tohle ležení na ledu že je mi nanej\ýš protivno.

Usmívá se znalecky. Co prý chci — dva msíce
teprv! Až budu na mrtvém bod rok, dva roky,
jako on — pak abych mluvil o znudní se vším —
o protivnosti situace. .

.

Ano, ano, jsou dny, kdy na život leží tžká
mlha. A kdy si lovk myslí, takto dál se žít nem-
že, že se nco musí stát, div, zázrak, obrovský
obrat.

A nic se nestane, pranic. A žije se dál. A tžká
mlha stává se ním tak samozejmým, že kdyby
náhle zmizela, lovk by se podivil, že možno žíti

i bez ní. .

.
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XIX.

Zase jdu do ulice tygr.
Domobranec pede mnou, domobranec za mnou.

Ale nevyznají se v ulicích Josefstadtu, a tak ko-

manduji já. V právo — rovn v levo. Cítí komiku
svého poslání a vysvtlují, že jsou z protjší strany
msta, ze Simmeringu. Zde jaktživi nebyli.

Pkný den, teplo — ale byl bych radji zstal ve
své zašeené cele. Všecko je mi tu cizí, všecko pro-

tivno — pouze tam jsem doma. K emu m vyta-

hují, na ta procházka? Njaká návštva pod
Franko\ým dozorem, návštva, jež mi zas mimo-
voln ukáže, jak scházím — k einu to? Vím to

sám, cítím to, na m ukazovat lidem? A dávat
píležitost jemu, Frankovi, aby se popásl na mém
nemocném vzezení?. . .

Jsme na míst. V tetím poschodí m odevzdá-
vají Frankovi.
Frank, korrektní, istý, hladce oholený, praví

suše, že tu mám návštvu — vytahuje hodinky —
za deset minut že bude tady.

A ponouje se do njakého aktu.

Jeho zapisovatel klepe na psacím stroji.

V pokoji bzuí mouchy, oteveným oknem zapa-

dá sem šumný dech msta.
Zaklepání — vchází pani M. L. V ruce nese zase

rže. .

.

Frank vstává. Zadíval se na m, usmál se tím
s\ým úsmvem, pi nmž se zableskly zlaté árky v

bílých jeho zubech a prohlašuje studen suše, jako-
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by pedítal ortel: „Prosím, aby dnešní návštva
byla co nejkratší. Rate si snad smluvit pouze pí-
ští setkanou, nebo pan M. bude zítra, nejdéle

pozítí— dnes máme pátek, tedy v nedli — puštn
na svobodu. Rozkaz jsem již dal pedložit vojen-

skému veliteli k podpisu."
Stále se na m dívá — a v tom pohledu je vše:

mírné výitky, že jsem mu kivdil, tichá radost z

veselého poselství, triumf neznámého, jenž se ko-

nen mže objeviti v pravé podob — lovk,
skuten lovk! Tedy mj vnitní hlas m ne-

zklamal — od prvního setkání cítil jsem sympatii

k nmu, ale pehlušil ji rozumovými dvody a

snažil jsem se být k nmu jizlivým, ba až urážli-

vým, a byl jsem — zatím je v té litee zákona
duše, v tom zosobnném paragrafu srdce. lovk,
lovk.
Ale paní M. L. sedí beze slova— jakoby nevdla

má-li vit a zane-li vit, jakoby nevila, není-

11 to vše snem. A v tvái — podivno, má výraz bo-

lestného pekvapení. . . (Pozdji se mi piznala, že

poslouchala jen ton Frankova hlasu a ne slova

jeho, a z tonu toho vjxítila— zostení mé situace.)

A já zachovávám klid: ani hnutím asy nedávám
na jevo, že jsem pekvapen, dojat— ta role s Fran-
kem musí být, cítím to, dohrána ve slohu, v nmž
byla zaata.

A aby paní M. L, mohla se sebrat, vypravuji ji

anekdotu, kterou m vera astoval pan Goldstein.

Jak se polský žid chtl oženit, jak mu „Schadchen"
(dohazova) našel nevstu — pknou, bohatou.
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styky s nejlepšími kruhy, matka tuze vzdlaná,
otec však není na živ. Le onen ženich se brzo
dovdl, že otec sedí v kriminále. Ale milý Schad-
chen se nedal pivést z konceptu: V kriminále? A
to je také život? — Vidíte, ten žid ml pravdu: být
v kriminále — to není životem, lip bude, budu-li
venku. A prosím vás, zdržte se ve Vídni ješt n-
jaký den — až vyjdu na svobodu — slavný úad
míní, že zítra i pozítí — pak si vdn vezmu
tyhle dnešní rže
Frank vidí, že pomáhám paní M. L. z njakého

pekvapení, které on jí byl zpsobil, a omlouvá se:

že ji ml pipravit na to — a aby odpustila, že tak
neuinil— že—
Paní M. L. se dala do smíchu.
„Prosím vás, slavný úade, intervenoval v mé

vci snad dr. Sieghart?" ptám se Franka.

„Nikdo, pranikdo. Tak jako nikomu nelze pi-
íst za zásluhu, že jste se sem dostal, (tuhle vtu
povídá s drazem a já si myslím: aha, dodatek k
hovoru s dr. Šámalem), tak nikdo se nepiinil,
abyste vyšel odtud. Všecko bylo — pirozeným
prbhem podle zákona. Pesvdil jsem se, že

vaše údaje jsou správné a dal jsem návrh, abyste
byl puštn na svobodu."
„Tedy vy jedin?"
„Prosím," brání, „prbh zákona."
Odcházím se svým kaprálem a jediná myšlénka,

která mi jde duší, je: Díky bohm, že to nebyl
Sieghart. . . Byl by to býval mohl být. Lehce.
Nebo po celou dobu persekuce stýkal se s mini-
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strem války i zembrany — bývali asto veerními
hostmi jeho v Teinfaltstrasse — mohl íci slvko
a byl bych býval na svobod — sláva bohu, že ho
neekl. . . Po zateni Kramáové byl jsem u nho,
aby intervenoval (tehdy m pijal jeho sekretá)
— a tenkrát jsem ješt nevdl, že práv on jest

jedním z hlavních strjc naši eské persekuce —
komukoli jinému chtl bych být zavázán, jen jemu
ne. A nejsem tedy. . . zlatý Frank.
Vedu své domobrance k arestu. Slunce, dobré

slunce m prohívá, teplý vzduch m líbá — bozi

moji, dají se opravdu spoítat už jen hodiny, kdy
budu moci jit touto ulicí, lovk volný, neobmezo-
vaný asem a místem? Ulice šumí, život její se

míhá v mých oích, a já se tedy budu moci vrhnout
do tch vln a plout, kam a jak mi libo?

Došli jsme dom, chtjí m pedat profosoví,
ale nikde nikoho. Dvee devtapadesátky jsou

oteveny, spousta uniforem tam. Kik, hlasy —
a venku pešlapuje pan Kranz, ábelsky se usmí-
vá a mávaje rukama, vyzývá m, abych si šel

poslechnout.

Co se dje? Výslech. Podplukovník tam, ti
auditoi, kliníci . . . Podplukovník dlá nábhy
k hlasovému hmní — auditoi vyslýchají — n-
kdo odpovídá — a pan Kranz mi vykládá exposici

tohoto dramatu: vyšetující auditor vystopoval, že

si nkterý z jeho censurist dopisuje se svou ženou
v insertní ásti Neues Wiener Tagblattu. Stžuje
si na „pomry v sanatoriu", na „nedostatenou
stravu", doufá, že „vyšetující léka" ho brzy pro-
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pustí, ujišuje „drahou ženu i dti svou nezmen-
šenou láskou", prosí ji, aby mu poslala peníze, že

je „draho tady" a „zpropitné sluhm" že potebí
dávat pi každé píležitosti — a ada podobných
výlev, jež by se daly napsat na každé pohlednici.

Že však pan auditor censuristm korespondenci
ztížil, našel si zavený Hebrej tuto, jinak v život
ne neobvyklou, zde však hodn neobyejnou cestu,

a páni by rádi vdli, jak se na ni dostal.

„A má zde nkdo Neues Wiener Tagblatt?" ptá

se auditor.

Ticho.

„Má-li zde nkdo Neues Wiener Tagblatt!" opa-
kuje pan podplukovník Werner ízn.
Zase ticho.

„Prohledat jizbu," naizuje auditor.

Prohlídka netrvá dlouho. Profos sáhl pod nej-

bližší slamník a vytahuje — Neues Wiener Tag-
blatt.

„Kdo etl ten list?" je slyšet auditora.

„Ano, kdo ho etl?" hmí podplukovník.
Hlásí se njaké: „já".

„Kdo vám ho dal?"

„Mauthner."
„Mauthnere, od koho jste dostal noviny?"
„Od Goldcnsteina."

„Goldensteina, í je to žurnál?"

„Já ho dostal od Kohna."

„Bože, tihle židé jsou hlupáci! Jako idioti odpo-
vídají," poznamenává ke mn opovržlivým šepo-

tem pan Kranz.

212



„Kohne, kdo vám dal noviny?" pokrauje
výslech.

„Já — já je dostal od hausmistra. Od toho mla-
dého s modrou epicí."
„Hausmistr s modrou epici sem!" hmi pan

podplukovnik.
Vyletl Schmied, náš klíník, vpadl do osmapa-

desátky a již vlee hausmistra s modrou epici k
výslechu. Hoch, osmnáct — devatenáct rok —
výrazem oblieje dokonalý lotr.

„,0d koho dostáváš Neues Wiener Tagblatt,"

zaduni z úst pán podplukovníkových.

A hausmistr promptn vyznává: „Dám na okno
v záchod ti cigarety, jdu tam za pl hodiny a

Neues Wiener Tagblat leži tam misto nich. Vic
nevim."

V jizb ticho. Jakoby všem došla moudrost a
pevaha. Pan Kranz vedle m radostí pešlapuje
a mne si ruce.

Zachestily šavle. „Zmizme, jsou hotovi! Odchá-
zejí—" a pan Kranz jest už na druhém konci chod-
by a má smeták v ruce.

Šedesátka pijímá zprávu o mém odchodu s ne-

tajeným nesouhlasem. Censuristé zvláš míní, že

„to mohlo pokat, až bychom šli všickni", papá
Declich stisk mi ruku a nemluví ani slova. Stojí

nyní na svém slamníku a dívá se pokradmo na
dvr. Ale i ty pohledy jsou mimovolné — v duši

mu nco pracuje ... a smuten je.
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Odpoledne na procházce. Inženýr už slyšel o

mém nastávajícím odchodu — pro nj prý to zna-

mená tžkou ránu — nebude prý mít nyní nikoho,

s kým pohovoit. Slibuji mu, že mu zanechám
památkou svou deku, polštá, trochu prádla— d-
kuje dojat už pedem.

Censuristé sedí u mne. Stmívá se. Pan Fels

míní, že bych ml dát zprávu ministerstvu vojen-

ství, jaký chlap je tenhle Pappritz a jaké pomry
tu vládnou, pan Goldenstein by rád dal své rodin
privátní zprávu, a ptá se, vzal-li bych ji sebou, pan
Fróhlich míní, že budu-li psát o kriminálu, nebudu
dojista je jmenovat pravým jménem. .

.

Pistupuje pan Wilder a líí, do kterého restau-

rantu by zašel a co by si dal k jídlu, kdyby v do-

hledné dob kynul ten odchod jemu. . .

Noc. Probudil jsem se ze spánku. Lidé oddy-
chuji, nkterý chrápe. Lampa svítí u stropu.

Že to všecko, co bylo u Franka — moje
osvobození — paní M. L. — to zítra i pozítí

že se mi to všecko jen zdálo?

Pozdvihuji hlavu. Z kouta se dívá na m pár

tmavých oí z veliké hlavy, dr. Powich-Rosetti.

„Vy šastný — nemžete spát radostí?" povídá.

Nebylo to tedy snem. Budu spát dál.
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XXX.

A nyní se vše rozvíjí tak, jak bylo navinuto.
Sobota uplynula beze všech mimoádných udá-

lostí. Jen pan Fels mi k veeru poznamenal, že
v moje propuštní neví, že si ze m auditor
udlal dobrý den — a poznamenal to s netajenou
radostí, jež byla pochopitelná: výlet do volnosti

peje se v takové celí jedinému lovku — samu
sob.

Spal jsem klidn, nic se mi nezdálo.
Nedle.
Vstával jsem beze spchu, na procházce chodil

jsem s inženýrem, jenž ml už taky pochyby o mé
svobod, vrátil jsem se do šedesátky a pozel jsem
se svou partou nkolik kilometr. Potom usedl
jsem na svou postel.

A nyní mi zaalo být divn. Jako lovku, jenž
v ekárn zastrené stanice eká na vlak, o nmž
je jisto, že má veliké zpoždní. Zaaly vznikat po-
chyby: Kdo ví, snad ten Frank. . . Pan Wilder
pistoupil ke mn a mínil, že dnes to jist nebude,
ale že by chtl být v mé situaci, prý zítra, pozítí
dozajista. .

.

A den byl venku nádherný. Vzduch se tepetal
zlatem, nebe bylo modré jako pohled milujících

blankytných oí — neklidná horeka chvla mi
všemi nervy, a pomyslil-li jsem, že nevyj du dnes,

že snad opravdu až zítra i docela pozítí— zatm-
lo se mi v oích a duši, a všecko ve mn volalo:

nemožno, nevydržel bych toho. . .
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o pl desáté — konen ! Do Tigergasse.

Prvod mj sestává tentokráte z jediné osoby.
Profos mínil, že je zbyteno, aby se trmáceli domo-
branci dva, staí prý jeden, ale má to být šarže.

A tak byl vypraven se mnou kaprál.

Jdeme v pátelském hovoru a pomalu, jako by-
chom šli na procházku. Kaprál proklíná válku a
ptá se m, jak dlouho „tohle šílenství" ješt potrvá.

Má dva uzenáské krámy — oba jsou zaveny, má
dva syny — oba vojákují, jeden na ruské, druhý
na italské front, sám slouží už deset msíc. Hlí-

dá arestanty. ert aby to vzal. . .

Vystupujeme v ulicí tygí . 11 po schodech a

potkáváme se s neznámým nadporuíkem-audito-
rem, jenž se zastaví a ptá se: „Pan M.?"

Pisvduji.
„Tak pojme nahoru. Mám dnes žurnální služ-

bu za nepítomného dra Franka a pipadá mi
radostný úkol, abych vás propustil, miste. Jsem
dr. Schieber."

„Miste" — zas jednou „miste"!

Po schodech proti nám sestupuje njaký tlustý

pán s chlapcem. Dívá se nam pátrav, potom po-
vídá auditorovi: „Toho pána bych ml znát!"

„Toho pána?" míní dr. Schieber vele, „toho
pána sotva znáte, jméno jeho — snad, je to jméno
svtoznámé. .

."

Sedíme zase v známém pokoji. O je nyní vlíd-

njší a pátelštjší, než býval za mých návštv do-

savadních!
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„Malý protokol — nkolik ádek — potom pode-
píšete a jsme hotovi," povídá dr. Schieber a píše.

Najednou se perušuje: „Máte zde dv lahve vína a
Sachrv dort, kam to mám poslat?"

„Slavný úade, jednu láhev mžeme \^pít hned
zde — na oslavu slavné dnešní nedle."
Rozpakuje se jaksi: „To pec nemíníte vážn?"
„Pro?"
„Snad tedy nevíte. . . že budete sice propuštn . . .

ale V3^šetování se povede proti vám dál . .
." sdlu-

je stále ješt rozpait.
„Oh, v tom pípad by to byl ovšem pokus pod-

placení slavného úadu, nedostanete nieho, vypiji

víno sám. Kdo to odevzdal pro m?"
„Posluha. Neekl od koho."
„Zítra si pro to pošlu."

„Tak prosím, podepište protokol."

Podepsal jsem a louíme se. Konstatuji mu, že

je mi nejmilejším auditorem ze všech tady, jež

jsem poznal v ulici tygr a že mi bude vždy potše-
ním, setkám-li se s ním kdykoli a kdekoli. —
Kaprál poznamenává, že výslech byl tenkrát

velmi krátký. Povídám mu, že jsem podepsal pro-
tokol o svém propuštní. Jeví upímnou úast'
a míní, že by mli \^pustit celý kriminál, domo-
brance pak poslat dom, že tohle celé hospodáství
za nic nestojí, nikam nevede a vbec smyslu
nemá. .

.

Nádherný den, opravdu nádherný den! Jakou
to lidé, všichni ti neznámí lidé po ulicích mají
dnes radost, jak ty tramwaye slavnostn huí, co je
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to jen v tom vzduchu, na tom nebi, na tch starých
zašpinných domech ! Všecko tak radostno, všecko
tak sváten veselo ! Máte pravdu: veselte se, život

je pec jenom krásný!

Inženýr eká na chodb. Aha, na ddictví! Nu
má je dostat. Deku, polštá, prádlo — tu máš, chu-
dáku, venku je takové zlaté slunce, radost je také
zlatá a teplá, snad ti ty tretky dají aspo trochu
toho, co v tak hojné míe nesu si v duši já! . . . Záí
a nese si ty vci do své cely— mj se dobe

!

I Kranz pichází se rozlouit.

,„Kranzi, dobrý love, díky za všecko. Vzpo-
mínat na vás budu. A máte nkoho tam . . . venku
. . ., jemuž bych mohl pomoci?"

„Nikoho. Jsem sám. Ale chcete-li nco, pošlete

mi sem — pohlednici. A mám památku." A vyle-

tl z jizby.

Papá Declich je smuten. Papá Declich — a reve-

derci! Uvidíme se ješt a doufám, brzy. Pustí vás
také, vždy hloupost nemže trvat vn
Obklopují m všichni. Abych prý jim ekl ješt

pár slov.

Dobrá: „Drazí zloinci!" Tším je a napomínám
a ukazuji na dvee, kudy se odtud vychází. Dá-
vám se jim za píklad a vybízím je k následování.

Smjí se truchliv a pokyvují hlavami. Pan Fels

porouí Karlovi, aby odkorkoval láhve—pipíjíme
si. Declichovi tekou slzy z oí.

A již je tu klíník, abych šel k vrchnímu štáb-

nímu profosoví . .

.
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„S bohem, s bohem! Papá Declich, adio! Papá
Declich, coraggio!"
Zapadly za mnou dvee, zainel klí.
V kancelái pejímám své vci. Hodinky, tobol-

ku, prsten. A podepisuji úty — dobírám ješt
pes padesát korun. Mrzutý feldvébl povstává
a pedstavuje se: (jméno peslýchám)
„redaktor Zeitu". „Tsim — odpor k zákopm?"
Pokyvuje hlavou a usmívá se.

„Mohli byste mi objednat automobil?"
Vrchní štábní profos posýlá domobrance.
Ve vedlejší jizb má být revise mého kufíku.
„Zde nemám nieho, ale v hlav nenapsanou

knihu o všem, co jsem videi a zažil." Profos se

usmívá . .

.

Vycházím z té šedivé budovy. Po prvé sám , .

.

Podíval jsem se na ni — z kanceláe dívají se za

mnou — vrchní štábní profos, mrzutý feldvebl-

redaktor a ješt njaké hlavy. Mj automobil brí
okolo rohu.

Za nkolik nedl zazvonil nkdo u mých dveí —
papá Declich — v uniform domobrance.
„Papá Declich — pustili vás?"
Pustili a dali do uniformy. A pro pustili, neví,

jako nevdli kdysi, pro zaveli —
„Doutník libo?"

Sedíme a kouíme. Bylo mu smutno, když jsem
odešel, ale brzy se vrátil do jizby — Dušek. Pe-
vezli jej z Rosavských kasáren a pipravili k pe-
líení.

„A druzí?"
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— Censuristi byli postaveni ped soud —
„etl jsem. Pan Fels prohlásil pi Uení, když

mu bylo vytýkáno, že taková suma jako je pt tisic

korun nedává se bona fide feldvéblovi prý k „do-
broinnému úelu" — že dnes, kdy se hází miliony
a miliardami, pt tisíc korun je smšným paka-
telem —

"

„A byli odsouzeni k nkolika msícm, jež jim
byly odeteny z ady msíc vyšetovací vazby.
Jsou nyní všichni ve vojenských mundúrech, ale

zdá se, že v nich dlouho nebudou, už našli zp-
sob, jak se taková uniforma svléká. .

."

„A inženýr?"
„Fallot, fallot" a papá Declich zadíval se na m

vítzným pohledem, pohledem jasn tušícího pro-

stého rozumu, jenž nyní triumfuje nad napáleným
inteligentem.

„Inženýr — fallot?" ptám se dychtiv znovu,
jakobych chtl pec jen uhájit ztracenou posici

—

všecko mi prolétlo hlavou, co jsem slyšel od toho
lovka a o nm — jeho utrpení, jemu uinná
píkoí, falešná obžaloba ze špionství, dlouhé vz-
nní, výslechy, žena, dti, etzy na nohou — celá

nezavinná tragika jeho života:

„Inženýr — fallot!??

„Fallot. Není inženýrem, nebyl letcem, nemá
dva sirotky v Chocni —

"

„A co je tedy s nim?"
„Co je, neví se; ví se, co není a nebyl. Sedí nyní

v Móllersdorfu. Pt rok — krádeže — sprosté

podvody. Fallot."
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Mlím chvíli.

„A ostatní?"

„Dr. Jonas spáchal sebevraždu — za nkolik dní,

když jste odešel. Roztrhal plechovou krabiku od
sardinek a stípky ty spolykal. Vytrpl muka pí-
šerná. Nervosní slaboch — a nebylo lovka, jenž

by ho vzpímoval, když jste odešel."

Papá Declich umlkl. Byl unaven eí — jaktživ
se nenamluvil tolik za celé týdny a msíce, co

tady v nkolika minutách.
„A vám jak se vede?"
„Šel bych s chutí zpt do šedesátky," míní papá

Declich resolutn.

Potom jsem dostal nkolik pohlednic od nho.
Z Halie... Un saluto dalla indimenticabile Ga-
lizia. Z Odsy. . . Fotografii: papá Declich stojí

ve vojenské kuchyni nad obrovskými pánvemi
s velikou sbrakou... je patrn kuchaem set-

niny. ..

Koním.
Persekuce pepadla nás nepipraveny. Jako li-

ják lidi, kteí si vyšli bez deštníku za msto. Po-
hybovali jsme se v ní hodn nemotorn a musili

jsme se namáhav orientovat.

Dnes by bylo jinak.

Vzpomínáme na ty dny, týdny a msíce dojista

všichni s hrzou. Sám kdybych ml volbu, jít

ješt jednou tam nebo si dát uíznout nohu u ko-

lena, eknu bez rozmyšlení: nohu. Což však
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neznamená, že bych prstem hnul nebo se pikril,
abych, kdyby nebezpeenstvi to picházelo zas, se

mu njak chtl uhnout a vyhnout. Ne. K tomu
jsme tady.

Ale dojista nikdo z nás si nepoítá to utrpení za

zásluhu. Náhodou trefilo nás, jako náhodou mohlo
trefit jiné. A my neuinili nic víc, než práv onen
lovk, jenž byl pekvapen lijákem a byl bez dešt-

níku: zmokli jsme. Romantika „muennictvi' už
se pežila. Byla by to tuze pasivní sláva, již by
nás nkdo za tohle chtl oslavovat. My mžeme
za sebe pouze jedno: hledt zapomenout a piložit

s ostatními ruce k práci.

Ale za to nesmí zapomínat — národ. Ne nám,
ale jim. On ml být trefen, na nj bylo namíeno.
A on cítí a nezapomene. Vidíme tak a víme.
Proto a jen proto je dobe, povdít, co jsme tam

zažili my, jeho atomy, jeho jedniky.
A že jsme tam, nezkušenci, pece neposkvrnili

jeho štítu a jeho cti — není také njakou zásluhou,

ale samosebou se rozumjící povinností k nmu
i k sob.
Tedy pražádná zásluha?
Pražádná.
Doba muennické romantiky je ta tam. A bda

národu, který by chtl nositele takových náhod-
ných pasivních zásluh oslavovat!

est patí pouze tm, kteí za tmy vyšli a dali

v šanc všecko, aby pracovali.

Dopsáno 27. srpna 1918.
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Naše knihy a brožury:

"Americké obanství", napsal J. J. Král, cena 25c, poštou 28c.

"Americké Právo", napsal J. J. Král, váz., cena 75c, poš. 85c.

"Anglická Škola", napsal J. J. Král, váz., cena $1.50, poš. $1.60.

"Anglicko-eský slovník", Karel Jonáš, cena $1.75, poš. $1.85.

"Bohemian Made Easy", Jonáš-Nigrin, váz., $1.50, poš. $1.60.

"eská šlechta", J. Holeek, cena brož. 60c, poštou 70 cent;
vázaná v plátn, cena $1.10, poštou $1.20.

"Cesko-americký besedník", váz., cena 75 cent, poštou 90c.

"Cesko-anglický slovník", Karel Jonáš, váz., $1.75, poš. $1.85.

"Co by mla každá dívka vdti", M. H. Sangerová, 30c, poš. 33c.

"Cestou kamenitou", Jos. Kápar, váz., cena 75c, poštou 85c.

"Francouzsky bez uitele", brož., cena 30c, poštou 33 cent.
"Jak žije a trpí naše domovina", V. Beneš, cena 25c, poš. 28c.

"Kdo chceš dobrý nápoj píti, mžeš si jej pipraviti", 30 cent,
poštou 33 cent.

"Král Uhlí", U. Sinclair, brož., cena 75 cent, poštou 85 cent;
vázaná $1.10, poštou $1.20.

"Mistr Kampanus", Z. Winter, dva díly, cena brož. $1.20,

poštou $1.40; váz. ve dvou dílech, cena $2.20, poš. $2.40.

"Na obou polokoulích", J. Mach, cena brož. 30c, poštou 35c;
vázaná 60 cent, poštou 65 cent.

"Napí Ruskem a Sibií", J. Martínek, cena 25c, poštou 28c.

"Národnostní otázka a socialism", V. Beneš, cena 25c, poš. 28c.

"Neasové úvahy", Maxim Gorkij, cena brož. 30c, poštou 35c;
vázaná $1.00, poštou $1.10.

"Pohádka o stvoení svta", Fr. Hlaváek, cena 10c, poš. 12c.

ESKÉ ÚSTEDNÍ KNIHKUPECTVÍ
Bohemian Central Publ. Co. (Not Inc.)

1825 So. Loomis Street CHICAGO, ILLINOIS



Naše knihy a brožury: (Pokraováni)

"Po nás potopa . . .", cena 10 cent, poštou 12 cent.

"Poslání amerického dlnictva", J. J. Král, cena 5c, poŠtou 7c.

"Povídka májového veera", V. Beneš, cena 25c, poštou 30c;

vázaná 60 cent, poštou 65 cent.

"Psohlavci", Alois Jirásek, cena brož. 60 cent, poštou 70c;

vázaná $1.10, poštou $1.20.

"Temi díly svta", B. Sojka, cena brož. $1.20, poštou $1.40;

vázaná ve dvou dílech 2.20, poštou $2.40.

"Tluma esko-americký", K. Jonáš, váz. $1.50, poštou $1.60.

"V tesklivé noci volám", V. Beneš, cena brož 25c, poštou 28c;

vázaná 50 cent, poštou 55 cent.

"Vývin prmyslu a dlná tída", J. J. Král, cena 5c, poštou 7c.

"Vzpomínky eského zajatce", cena 25 cent, poštou 28 cent.

"Wendell Phillips", Karel Pergler, cena 5 cent, poštou 7 cent.

"Za boue v Rusku", Karel Zmrhal, cena 25c, poštou 30 cent.

"Zpvník", cena brož. 30c, i s poštou, vázaná 40c, i s poštou.

Nejlepší slovníky a uebnice
iazyka angUckého:

Karel Jonáš: "esko-anglický slovník", cena $1.75, poš. $1.85.

Karel Jonáš: "Anglicko-eský slovník", cena $1.75, poš. $1.85.

Karel Jonáš: "Nový tluma americký", cena $1.50, poš. $1.60.

Jonáš-Nigrin : "Bohemian Made Easy" (Bohemian Grammar),
cena $1.50, poštou $1.60.

J. J. Král: "Anglická škola", cena $1.50, poštou $1.60.
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